
AM\906699FI.doc PE492.656v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/0401(COD)

29.6.2012

TARKISTUKSET
222 - 502

Mietintöluonnos
Teresa Riera Madurell
(PE489.637v01-00)

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020)

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.656v01-00 2/189 AM\906699FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\906699FI.doc 3/189 PE492.656v01-00

FI

Tarkistus 222
Jean-Pierre Audy

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen, jonka Euroopan unioni
ratifioi 23. joulukuuta 2010,

Or. en

Tarkistus 223
Gunnar Hökmark

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 tutkijat, tieteellinen tietämys ja 
teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan 
unionin tavoitetta olla maailman johtava 
kilpailukykyinen osaamistalous muun 
muassa teollisuuden osalta. Erityisesti 
osaamiskeskukset ja tieteen eturintamassa 
oleva tutkimus ovat keskeisessä asemassa, 
jotta voidaan houkutella uusia yksityisiä 
tutkimusinvestointeja ja edistää 
talouskasvua, kehittää unionin 
kilpailukykyä ja nopeuttaa unionin 
kehitystä osaamisyhteiskunnaksi. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen ja demonstrointiin liittyviä 
toimia, edistettävä kansainvälistä 
yhteistyötä, levitettävä ja optimoitava 
tuloksia ja tuettava koulutusta ja 
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liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 224
Patrizia Toia

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
oikeudellisesti ja ammatillisesti tasa-
arvoisina sekä 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, sillä on tarpeen luoda 
eurooppalaisen tutkijan profiili.

Or. it

Tarkistus 225
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja (1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
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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.

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. Unionin tavoitteena on 
hyödyntää mahdollisimman hyvin 
jäsenvaltioiden älyllistä potentiaalia 
varmistamalla, että määrärahat jaetaan 
asianmukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Älyllinen potentiaali jakautuu tasaisesti koko EU:hun, mutta sama ei päde nykyiseen 
tutkimuspotentiaaliin.

Tarkistus 226
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

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

optimoitava tuloksia ja tuettava koulutusta 
ja liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 227
Ioannis A. Tsoukalas

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 tutkijat, tieteellinen tietämys ja 
teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan 
unionin kilpailukyvyn kehittämistä muun 
muassa teollisuuden osalta. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen ja innovointiin, 
teknologian kehittämiseen ja 
demonstrointiin liittyviä toimia, edistettävä 
kansainvälistä yhteistyötä, levitettävä ja 
optimoitava tuloksia ja tuettava koulutusta 
ja liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 228
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin tavoitteena on varmistaa, että 
unionin teollisuuden kilpailukyvyn 
kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tätä varten toiminnalla olisi pyrittävä 
edistämään innovointia, tutkimusta ja 
teknologian kehittämistä koskevan

(2) Unionin tavoitteena on varmistaa, että 
unionin teollisuuden kilpailukyvyn 
kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tätä varten toiminnalla olisi pyrittävä 
edistämään innovointia, tutkimusta ja 
teknologian kehittämistä edistävän
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politiikan teollisuudelle tarjoamien 
mahdollisuuksien parempaa 
hyödyntämistä.

politiikan teollisuudelle nykyisin
tarjoamien mahdollisuuksien parempaa 
hyödyntämistä sekä tukemaan tällaista 
politiikkaa, jotta voidaan toteuttaa 
unionin uudelleenteollistuminen ja 
kolmas teollinen vallankumous.

Or. pl

Perustelu

Oli aika, jolloin teollisuustuotantoa siirrettiin Euroopasta useimmiten Kaukoitään, mutta nyt 
unionia odottaa uusi teollinen vallankumous.

Tarkistus 229
Christian Ehler

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", 

(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. 
Unionin talousarvion olisi ilmennettävä 
tätä kunnianhimoista tavoitetta siten, että 
ryhdytään selkeästi rahoittamaan 
tulevaisuuteen suuntautuneita 
investointeja, kuten tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa sekä innovointia, ja 
tämän olisi selvästi johdettava unionin 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
innovoinnin rahoituksen tuntuvaan 
lisääntymiseen vuoden 2013 
rahoitustasoon verrattuna. Strategian 
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"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".

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".

Or. en

Perustelu

Jos haluamme saavuttaa kunnianhimoiset Eurooppa 2020 -tavoitteemme, ratkaista suuret 
haasteemme ja selviytyä nykyisestä talouskriisistä, Horisontti 2020 -ohjelmaan ehdotettu 
80 miljardin euron talousarvio on liian pieni ja jää kauaksi parlamentin suosituksesta, jonka 
mukaan ohjelmaan osoitetaan 100 miljardia euroa. Ehdotetussa talousarviossa on vain pieni 
lisäys (noin 6 prosenttia) verrattuna seitsemännen puiteohjelman rahoitukseen vuonna 2013.

Tarkistus 230
Christian Ehler

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 

(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 
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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".

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", edistää 
yritysten tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeja sekä tukea 
teknologista ja soveltavaa tutkimusta, 
pilottilinjoja, varhaista tuotteiden 
validointia ja keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ensituotantoa.

Or. en

Tarkistus 231
Patrizia Toia

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, 

(3) Unioni on sitoutunut toteuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian, jonka 
tavoitteeksi on asetettu älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu. Strategiassa korostetaan, 
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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 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko".

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 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko" sekä nais-
että miestutkijoiden hyödyksi, jotta 
voidaan toteuttaa eturintamassa olevaa 
tutkimusta ja taata laadukas ja 
korkeatasoinen innovointi.

Or. it

Tarkistus 232
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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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 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko".

(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 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko".
Innovointipolitiikka ja koheesiopolitiikka 
olisi liitettävä toisiinsa entistä tiiviimmin 
sisällyttämällä teollisuuden kilpailukyvyn 
tukeminen osaksi älykästä erikoistumista 
ja tukemalla sitä osallistumalla 
pääomainvestointikustannuksiin. Näin 
saataisiin vastapainoa aloitteille tietyillä 
maailman alueilla, joista on tullut 
teollisuusinvestoinneille paljon 
Eurooppaa houkuttelevampia.

Or. fr
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Tarkistus 233
Francisco Sosa Wagner

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

(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. Tämän 
sääntelykehyksen olisi myös toimittava 
jäsenille kimmokkeena, jotta ne lisäisivät 
vähitellen tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan sekä innovointiin 
osoittamiaan määrärahoja niin, että 
tavoitteeksi asetettaisiin tietty 
vähimmäisprosenttiosuus BKT:stä. Tähän 
voitaisiin kannustaa esimerkiksi 
liittämällä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
työohjelmiin ja työsuunnitelmiin 
osallistumista koskevat vähimmäisehdot 
tämän vaatimuksen noudattamisesta 
jäsenvaltioissa, joihin hakemuksen 
tehneet oikeussubjektit ovat 
sijoittautuneet, mikä edistäisi 
huippuosaamista ja viime kädessä maiden 
välistä tasa-arvoa. 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 



AM\906699FI.doc 13/189 PE492.656v01-00

FI

-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".

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään asettamaan keskipitkän aikavälin tavoite eli vaatimus, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden tutkimus- ja kehittämis- sekä innovointi-investoinnit ovat yksi 
vähimmäisehdoista, jotta ne voivat osallistua Horisontti 2020 -puiteohjelman toimiin. Näin 
voidaan saavuttaa huippuosaamisen tasapainoinen jakautuminen jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 234
Gunnar Hökmark

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 

(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 julkisia tutkimus- ja 
kehitysmenoja, jotta voidaan houkutella 
yksityisiä investointeja ja siten päästä
yhteensä 3 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta (bkt) vuoteen 2020 
mennessä, sekä kehittää innovointi-
intensiteettiä kuvaava indikaattori. 
Strategian lippulaivahankkeessa 
"Innovaatiounioni" esitetään strateginen ja 
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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".

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".

Or. en

Tarkistus 235
Ioan Enciu

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 

(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 
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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".

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, myötävaikuttaa 
kasvuun ja Euroopan alueiden 
lähentymiseen ja luoda "huippuosaamisen 
portaikko".

Or. en

Tarkistus 236
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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".

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 ja 
poliittisissa tavoitteissa, etenkin 
hankkeissa "Resurssitehokas Eurooppa", 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalistrategia" sekä ilmasto- ja 
energiapoliittisissa tavoitteissa. 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".

Or. en

Tarkistus 237
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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".

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 
infrastruktuureja ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko".

Or. en

Tarkistus 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 
mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia 7 päivänä 
syyskuuta 2011 antamassaan 

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 
mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia 7 päivänä 
syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa. Horisontti 2020 
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päätöslauselmassa. -puiteohjelman talousarviota olisi sen 
vuoksi lisättävä tuntuvasti seitsemänteen 
puiteohjelmaan verrattuna, ja tähän 
sisältyy vähintään viiden prosentin siirto 
yhteisen maatalouspolitiikan 
talousarviosta vuosina 2014–2020.

Or. en

Tarkistus 239
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 
mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia 7 päivänä 
syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 
mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia sekä kehotti 
kaksinkertaistamaan budjetin 
seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna
7 päivänä syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

Or. en

Tarkistus 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentti suhtautui 
11 päivänä marraskuuta 2010 
antamassaan päätöslauselmassa myös 
varauksellisesti siihen, miten 
jäsenvaltioiden edustajista koostuvien 
komiteoiden antamia lausuntoja koskevan 
juridisen velvoitteen lakkauttaminen 
vaikuttaa hankkeiden valintaan, etenkin 
eettisten kysymysten ja turvallisuus- ja 
puolustusalan kysymysten yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Seitsemännessä puiteohjelmassa sovellettu juridinen vaatimus, jota parlamentti tuki 
11. marraskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa, liittyy myös jäsenvaltioiden 
kulttuurisen monimuotoisuuden ja eettisten vaihtoehtojen kunnioittamista koskevaan EU:n 
periaatteeseen, joka on otettava huomioon rahoitusta jaettaessa, ja se helpottaa parhaalla 
mahdollisella tavalla tiedonkulkua parlamentille ja yleisölle ja varmistaa näin avoimuuden.

Tarkistus 241
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Innovaatiounionista 12 päivänä 
toukokuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman mukaan 
innovoinnin nopeuttaminen on 
olennaista, jotta saadaan aikaan 
ratkaisuja eurooppalaisen yhteiskunnan 
suuriin yhteisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, joita ovat
– nykyiset väestörakenteen muutokset: 
ikääntyvä yhteiskunta, maailman 
väestönkasvu (ravinto, terveys, tautien 
ehkäisy), kaupungistuminen, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ja siirtolaisuus,
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– siirtyminen (biologisten ja ei-
biologisten) resurssien kestävään 
käyttöön: ilmastonmuutos, uusiutuva 
energia ja energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, veden niukkuus, tulvat 
ja ponnistukset elintärkeiden raaka-
aineiden turvaamiseksi ja korvaamiseksi,
– vahva, vakaa, tasavertaiset edellytykset 
tarjoava ja kilpailukykyinen 
talousperusta: talouden elpyminen, 
tietoon perustuvan yhteiskunnan 
valjastaminen käyttöön ja EU:n 
kilpailukyvyn ja työllisyyden 
vauhdittaminen.
Nämä kolme yhteiskunnallista haastetta 
liittyvät toisiinsa ja kattavat kaikki 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toisessa 
pilarissa mainitut haasteet.

Or. en

Tarkistus 242
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ilmastonmuutos on yksi 
vakavimmista haasteista, joihin Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevilla 
säännöksillä pyritään puuttumaan. Tästä 
seuraa, että siinä olisi nostettava 
keskeiseen asemaan tieteellinen 
ilmastotutkimus, jossa käsitellään 
ilmastonmuutoksen syitä sekä pyritään 
ehkäisemään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia määrittelemällä optimaalisen 
sopeutumisen mahdollisuudet. 

Or. pl
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Perustelu

Tavoitteena on saada parempi käsitys ilmastonmuutoksesta, jotta voidaan estää sen 
vaikutusten tuntuminen ja toteuttaa kalliit mutta tarvittavat sopeutumisinvestoinnit.

Tarkistus 243
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tiedonannossaan Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio komissio 
ehdotti, että seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman vuosina 2007–2013 
kattamat alat, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman innovaatio-osio ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 
kootaan yhden tutkimus- ja 
innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen alle, jotta voitaisiin 
paremmin edistää Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettua tavoitetta kasvattaa 
tutkimus- ja kehitysmenot 3 prosenttiin 
bkt:stä vuoteen 2020 mennessä. 
Tiedonannossa komissio sitoutui myös 
ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon 
unionin meno-ohjelmissa ja osoittamaan 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta ilmastoon liittyviin 
tavoitteisiin. Ilmastotoimet ja 
resurssitehokkuus ovat toisiaan vahvistavia 
tavoitteita, jotka tukevat kestävän 
kehityksen saavuttamista. Niihin 
molempiin liittyviä erityistavoitteita olisi 
täydennettävä muilla Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteilla. Tästä 
seuraa, että vähintään 60 prosentin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta odotetaan liittyvän 
kestävään kehitykseen. Lisäksi ilmastoon 
liittyvien menojen odotetaan muodostavan 
yli 35 prosenttia talousarviosta, mukaan 
lukien resurssitehokkuutta parantavat 

(10) Tiedonannossaan Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio komissio 
ehdotti, että seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman vuosina 2007–2013 
kattamat alat, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman innovaatio-osio ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 
kootaan yhden tutkimus- ja 
innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen alle, jotta voitaisiin 
paremmin edistää Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettua tavoitetta kasvattaa 
tutkimus- ja kehitysmenot 3 prosenttiin 
bkt:stä vuoteen 2020 mennessä. 
Tiedonannossa komissio sitoutui myös 
ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon 
unionin meno-ohjelmissa ja osoittamaan 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta ilmastoon liittyviin 
tavoitteisiin. Ilmastotoimet ja 
resurssitehokkuus ovat toisiaan vahvistavia 
tavoitteita, jotka tukevat kestävän 
kehityksen saavuttamista. Niihin 
molempiin liittyviä erityistavoitteita olisi 
täydennettävä muilla Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteilla.
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keskenään yhteensopivat toimenpiteet. 
Komission olisi tiedotettava 
ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvän tuen 
suuruudesta ja tuloksista. Horisontti 2020 
-puiteohjelman ilmastoon liittyviä menoja 
olisi seurattava edellä mainitussa 
tiedonannossa esitettyjen menetelmien 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 244
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tiedonannossaan Eurooppa 2020
-strategiaa tukeva talousarvio komissio 
ehdotti, että seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman vuosina 2007–2013 
kattamat alat, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman innovaatio-osio ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 
kootaan yhden tutkimus- ja 
innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen alle, jotta voitaisiin 
paremmin edistää Eurooppa 2020
-strategiassa asetettua tavoitetta kasvattaa 
tutkimus- ja kehitysmenot 3 prosenttiin 
bkt:stä vuoteen 2020 mennessä.
Tiedonannossa komissio sitoutui myös 
ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon 
unionin meno-ohjelmissa ja osoittamaan 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta ilmastoon liittyviin 
tavoitteisiin. Ilmastotoimet ja 
resurssitehokkuus ovat toisiaan vahvistavia 
tavoitteita, jotka tukevat kestävän 
kehityksen saavuttamista. Niihin 
molempiin liittyviä erityistavoitteita olisi 
täydennettävä muilla Horisontti 2020
-puiteohjelman erityistavoitteilla. Tästä 
seuraa, että vähintään 60 prosentin 

(10) Tiedonannossaan Eurooppa 2020
-strategiaa tukeva talousarvio komissio 
ehdotti, että seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman vuosina 2007–2013 
kattamat alat, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman innovaatio-osio ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 
kootaan yhden tutkimus- ja 
innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen alle, jotta voitaisiin 
paremmin edistää Eurooppa 2020
-strategiassa asetettua tavoitetta kasvattaa 
tutkimus- ja kehitysmenot 3 prosenttiin 
bkt:stä vuoteen 2020 mennessä.
Tiedonannossa komissio sitoutui myös 
ottamaan ilmastonmuutokseen liittyvät 
kysymykset huomioon unionin meno-
ohjelmissa ja osoittamaan vähintään
20 prosenttia unionin talousarviosta
ilmasto- ja energiapakettiin liittyviin 
tavoitteisiin. Tämän alan toimet ja 
resurssitehokkuus ovat toisiaan vahvistavia 
tavoitteita, jotka tukevat kestävän 
kehityksen saavuttamista eli sellaisen 
kehityksen, jossa otetaan huomioon 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ekologia ja 
talouden kilpailukyky. Niihin molempiin 
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Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta odotetaan liittyvän 
kestävään kehitykseen. Lisäksi ilmastoon
liittyvien menojen odotetaan muodostavan 
yli 35 prosenttia talousarviosta, mukaan 
lukien resurssitehokkuutta parantavat 
keskenään yhteensopivat toimenpiteet.
Komission olisi tiedotettava 
ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvän tuen 
suuruudesta ja tuloksista. Horisontti 2020
-puiteohjelman ilmastoon liittyviä menoja 
olisi seurattava edellä mainitussa 
tiedonannossa esitettyjen menetelmien 
mukaisesti.

liittyviä erityistavoitteita olisi 
täydennettävä muilla Horisontti 2020
-puiteohjelman erityistavoitteilla. Tästä 
seuraa, että vähintään 60 prosentin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta odotetaan liittyvän 
kestävään kehitykseen. Lisäksi
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvien 
menojen odotetaan muodostavan yli
35 prosenttia talousarviosta, mukaan lukien 
resurssitehokkuutta parantavat keskenään 
yhteensopivat toimenpiteet. Komission 
olisi tiedotettava 
ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvän tuen 
suuruudesta ja tuloksista. Horisontti 2020
-puiteohjelman ilmastoon liittyviä menoja 
olisi seurattava edellä mainitussa 
tiedonannossa esitettyjen menetelmien 
mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tavoitteita, joihin EU:n talousarviosta osoitetaan merkittävästi 
varoja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tarkistus 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
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vastata suoraan Eurooppa 2020
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille.
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä 
ja levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

vastata suoraan Eurooppa 2020
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. Vaikka 
unionin lisäarvo syntyy pääasiassa 
kilpailua edeltävän kansainvälisen 
yhteistyötutkimuksen rahoituksesta, jonka 
olisi muodostettava Horisontti 2020 
-puiteohjelman ydin, on tarpeen painottaa
myös tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä 
ja levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi sen vuoksi tuettava 
kaikkia tutkimus- ja innovaatioketjun
vaiheita, kuten perustutkimusta, 
soveltavaa tutkimusta, tietämyksen siirtoa,
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa olisi 
sovellettava porrastetusti siten, että mitä 
lähempänä ketjun markkinapäätä 
tuettava toimi on, sitä pienempi Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta rahoitettavan 
osuuden pitäisi olla ja sitä suurempi 
muista lähteistä, kuten 
rakennerahastoista, kansallisista tai 
alueellisista lähteistä tai yksityiseltä 
sektorilta, tulevan rahoituksen osuuden 
pitäisi olla. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueita olisi tuettava myös 
Euratomin perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvassa ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 246
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale



AM\906699FI.doc 25/189 PE492.656v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä 
ja levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. Vaikka 
unionin lisäarvo syntyy pääasiassa 
kilpailua edeltävän kansainvälisen 
yhteistyötutkimuksen rahoituksesta, jonka 
olisi muodostettava Horisontti 2020 
-puiteohjelman ydin, on tarpeen painottaa 
myös tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä 
ja levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi sen vuoksi tuettava 
kaikkia tutkimus- ja innovaatioketjun
vaiheita, kuten perustutkimusta, 
soveltavaa tutkimusta, tietämyksen siirtoa,
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia.
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan olisi 
saatava huomattava vipuvaikutus muista 
lähteistä siten, että lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevien toimien pitäisi 
saada rahoitusta rakennerahastoista, 
kansallisista tai alueellisista lähteistä tai 
yksityiseltä sektorilta. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

Or. en
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Perustelu

Tutkimus- ja kehitystoimia ja innovointia on tuettava saumattomasti, mutta samalla on 
huolehdittava oikeanlaisesta tasapainosta. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi keskityttävä 
kansainvälisiin kilpailua edeltäviin tutkimuksen ja kehityksen yhteistyöhankkeisiin siten, että 
hankkeiden tuloksilla on todellisia vaikutuksia ja että niitä käytetään entistä paremmin 
luomaan uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita 
ja hyödyntämään taloudellisia mahdollisuuksia. Mitä lähempänä ketjun markkinapäätä toimi 
on, sitä pienempi rahoitus Horisontti 2020 -puiteohjelmasta on tarpeen ja suotavaa, kun 
otetaan huomioon myös tällaisiin toimiin liittyvän rahoituksen määrä.

Tarkistus 247
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin tieteen eturintamassa 
olevaa ja huipputason tutkimusta ja
lähempänä ketjun markkinapäätä olevia 
toimia sekä ei-teknologista ja sosiaalista 
innovointia. Lisäksi sen avulla olisi 
pyrittävä täyttämään unionin politiikkaan 
liittyvät tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 
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hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 248
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, maailmanlaajuisen
teollisuuden johtoaseman edistämiseen 
yritysten, myös pienten ja keskisuurten 
yritysten, ja innovoinnin tukemiseksi sekä 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen, jotta voidaan vastata 
suoraan Eurooppa 2020 -strategiassa 
määriteltyihin haasteisiin tukemalla toimia, 
jotka kattavat koko ketjun tutkimuksesta 
markkinoille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi myös tuettava 
kaikkia innovaatioketjun vaiheita, etenkin 
lähempänä ketjun markkinapäätä olevia 
toimia, kuten innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, sekä ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Lisäksi sen avulla 
olisi pyrittävä täyttämään unionin 
politiikkaan liittyvät tutkimustarpeet useilla 
eri aloilla ja painotettava tuetuilla toimilla 
tuotetun, tieteellisten ja innovatiivisten 
tulosten, esineiden, menetelmien ja 
prosessien muodossa olevan tietämyksen 
laajinta mahdollista käyttöä ja levittämistä 
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tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

aina sen kaupalliseen hyödyntämiseen asti. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueita olisi tuettava myös 
Euratomin perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvassa ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta voidaan varmistaa 
yhteisymmärrykseen perustuvan ja 
hajanaisemman tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä innovoinnin 
välinen tasapaino, vähintään 
35 prosenttia yhteiskunnallisten 
haasteiden ja teollisuuden johtoaseman 
painopistealueiden talousarviosta olisi 
toteutettava alhaalta ylöspäin 
-periaatteella siten, että käytetään 
kaikentyyppisille osallistujille avoimia 
ehdotuspyyntöjä määrittämättä ennalta 
niiden ehdotuspyyntöjen aiheita. Lisäksi 
olisi luotava tasapaino yhteiskunnallisten 
haasteiden ja mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden pienten ja 
suurten hankkeiden välille ottaen 
huomioon kunkin alan rakenne, 
toiminnan tyyppi, teknologia ja 
tutkimusympäristö.

Or. en

Tarkistus 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Vaikka unionin lisäarvo syntyy 
pääasiassa kilpailua edeltävän 
kansainvälisen yhteistyötutkimuksen 
rahoituksesta, jossa olisi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa päästävä vähintään 
seitsemännen puiteohjelman tasolle, on 
tarpeen painottaa erityisesti siirtymistä 
innovoinnin rahoittamiseen Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa. Nopeutetun 
innovoinnin välineellä mahdollistetaan 
nopeampi valintaprosessi ja 
tarkoituksenmukainen suunnittelu, jolloin 
voidaan varmistaa innovatiivisten 
hankkeiden pikainen toteuttaminen. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, kuten innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, sekä ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tukea saumattomasti tutkimus- ja kehitystoimia ja innovointia, jotta varmistetaan 
tehokas tietämyksen ja teknologian siirto, mutta samalla on huolehdittava oikeanlaisesta 
tasapainosta. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi keskityttävä kansainvälisiin kilpailua 
edeltäviin tutkimuksen ja kehityksen yhteistyöhankkeisiin ja toimittava pontevammin sen 
varmistamiseksi, että hankkeiden tuloksilla on todellisia vaikutuksia ja että niitä käytetään 
luomaan uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita 
ja hyödyntämään taloudellisia mahdollisuuksia.

Tarkistus 251
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
innovoinnin muodostaman 
osaamiskolmion puitteissa Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen on määrä 
edistää vahvasti Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, 
myös yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista, erityisesti yhdentämällä 
tutkimusta, koulutusta ja innovointia. Jotta 
voidaan varmistaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman eri osat täydentävät 
toisiaan ja varat tulevat riittävällä tavalla 
käytetyiksi, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille annettava rahoitus 
olisi maksettava kahdessa erässä, joista 
jälkimmäinen vasta arvioinnin jälkeen.

(13) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
innovoinnin muodostaman 
osaamiskolmion puitteissa Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen on määrä 
edistää vahvasti Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, 
myös yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista, erityisesti yhdentämällä 
tutkimusta, koulutusta ja innovointia. Jotta 
voidaan arvioida osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen lisäarvoa 
muuntyyppisiin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin verrattuna, 
komission olisi tehtävä kattava arviointi 
kaikentyyppisistä sen eri tutkimus- ja 
innovointiohjelmissa perustetuista 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista järkeistääkseen ja 
yksinkertaistaakseen tutkimus- ja 
innovointiympäristöä tulevassa 
puiteohjelmassa. Arvioinnissa selvitetään 
vaikuttavin, avoimin ja läpinäkyvin 
perustamis- ja hallintomalli, jolla 
varmistetaan, että monenlaiset 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja toimijat, 
erityisesti yliopistot, tutkimusorganisaatiot 
ja pk-yritykset, voivat osallistua 
puiteohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 252
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
innovoinnin muodostaman 
osaamiskolmion puitteissa Euroopan 

(13) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
innovoinnin muodostaman 
osaamiskolmion puitteissa Euroopan 
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innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen on määrä 
edistää vahvasti Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, 
myös yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista, erityisesti yhdentämällä 
tutkimusta, koulutusta ja innovointia. Jotta 
voidaan varmistaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman eri osat täydentävät toisiaan 
ja varat tulevat riittävällä tavalla 
käytetyiksi, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille annettava rahoitus 
olisi maksettava kahdessa erässä, joista 
jälkimmäinen vasta arvioinnin jälkeen.

innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen on määrä 
edistää vahvasti Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, 
myös yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista, erityisesti yhdentämällä 
tutkimusta, koulutusta ja innovointia. 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti on Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa nimenomaan se väline, 
jossa painotetaan vahvasti 
osaamiskolmion koulutukseen liittyvää 
ulottuvuutta, ja sen avulla on tarkoitus 
puuttua Euroopan paradoksiin 
yrittäjäkoulutuksella, joka johtaa 
innovatiivisten, osaamiseen perustuvien 
uusyritysten ja spin-off-yritysten
perustamiseen. Jotta voidaan varmistaa, 
että Horisontti 2020 -puiteohjelman eri osat 
täydentävät toisiaan ja varat tulevat 
riittävällä tavalla käytetyiksi, Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annettava rahoitus olisi maksettava 
kahdessa erässä, joista jälkimmäinen vasta 
arvioinnin jälkeen koko Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin ja 
yksittäisten osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen suorituskyvyn 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 253
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
edistettävä "Innovaatiounioni"-
lippulaivahankkeen mukaisten 
eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien tavoitteita ja 
koottava yhteen kaikki asianomaiset 

(14) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
edistettävä "Innovaatiounioni"-
lippulaivahankkeen mukaisten 
eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien tavoitteita ja 
koottava yhteen kaikki asianomaiset 
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toimijat kautta koko tutkimus- ja 
innovaatioketjun, jotta välineitä ja aloitteita 
voitaisiin virtaviivaistaa, yksinkertaistaa ja 
koordinoida paremmin.

toimijat kautta koko tutkimus- ja 
innovaatioketjun kiinnittäen erityistä 
huomiota pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yrityksiin), pieniin ja 
keskisuuriin yliopistoihin (pk-
yliopistoihin) sekä pienimuotoisiin 
tutkimuskeskuksiin ja 
kansalaisyhteiskuntaan, jotta välineitä ja 
aloitteita voitaisiin virtaviivaistaa, 
yksinkertaistaa ja koordinoida paremmin.

Or. en

Tarkistus 254
Catherine Trautmann

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 
käytetään osallistumissääntöjä, joiden 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä.

(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 – joista 
aivan liian harvat osallistuvat 
tutkimusohjelmiin jo toteutetuista 
toimenpiteistä huolimatta – osallistumaan 
vahvalla panoksella, ja sen olisi oltava 
avoin uusille osallistujille, varsinkin 
kansalaisyhteiskunnan edustajille.
Horisontti 2020 -puiteohjelma 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 
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myös varainhoidon virheitä.

Or. fr

Tarkistus 255
Ioannis A. Tsoukalas

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 
käytetään osallistumissääntöjä, joiden 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä.

(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 
käytetään osallistumissääntöjä, joiden 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne ehkäisevät ja
vähentävät myös varainhoidon virheitä.

Or. en

Tarkistus 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kun otetaan huomioon pyrkimykset 
ulkoistaa edelleen unionin tutkimus- ja 
innovointirahoitusta, ulkoistamisen 
menetelmä ja laajuus olisi määritettävä 
sellaisen riippumattoman 
vaikutustenarvioinnin tulosten mukaan, 
jossa selvitetään erilaisten 
ulkoistamismuotojen, kuten yhteisten 
teknologia-aloitteiden, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien tai 
tutkimuksen toimeenpanovirastojen, 
kaikki hyödyt.

Or. en

Tarkistus 257
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Avoimien ehdotuspyyntöjen ja 
kohdennettujen nopeutettujen 
menettelyjen käyttö olisi ulotettava 
koskemaan tutkimus- ja 
kehittämisyhteistyötä tietyillä 
aikakriittisillä aloilla, jotta voidaan 
nopeuttaa tutkimustulosten 
hyödyntämistä ja varmistaa 
mahdollisuuksien toteutuminen silloin, 
kun nopeus on välttämätöntä.

Or. en

Tarkistus 258
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kun otetaan huomioon, että 
komissio aikoo suurelta osin ulkoistaa 
unionin tutkimus- ja 
innovointirahoituksen, ulkoistamisen 
menetelmä ja laajuus olisi määritettävä 
sellaisen riippumattoman 
vaikutustenarvioinnin tulosten mukaan, 
jossa selvitetään erilaisten 
ulkoistamismuotojen, kuten yhteisten 
teknologia-aloitteiden, 
kumppanuusohjelmasopimusten ja 
tutkimuksen toimeenpanoviraston 
kaltaisten virastojen, kaikki hyödyt ja 
haitat, ottaen huomioon kustannukset, 
vaikuttavuuden, nopeuden ja laadun ja 
hyödyntäen eurooppalaisen tutkimusalan 
kaikkien sidosryhmien asiantuntemusta.

Or. fr

Tarkistus 259
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lisäksi olisi otettava huomioon 
vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty 
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus, 
jonka Euroopan unioni ratifioi 
23 päivänä joulukuuta 2010.

Or. es

Perustelu

Viittaus yleissopimukseen toimii muistutuksena vammaisten henkilöiden oikeuksista.
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Tarkistus 260
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kun otetaan huomioon, että 
komissio on ilmoittanut aikovansa 
ulkoistaa edelleen unionin tutkimus- ja 
innovointirahoitusta, ulkoistamisen 
menetelmä ja laajuus olisi määritettävä 
riippumattoman vaikutustenarvioinnin 
tulosten mukaan. Arvioinnissa olisi 
selvitettävä erilaisten 
ulkoistamismuotojen (kuten yhteisten 
teknologia-aloitteiden, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien tai 
tutkimuksen toimeenpanovirastojen) 
kaikki hyödyt ja haitat ottaen huomioon 
kustannukset, tehokkuuden, nopeuden ja 
laadun sekä unionin tutkimusalan 
erilaisten asiantuntijasidosryhmien 
näkemykset.

Or. en

Tarkistus 261
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Avoimien ehdotuspyyntöjen ja 
erityisten nopeutettujen menettelyjen 
käyttö olisi ulotettava koskemaan 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tietyillä 
aikakriittisillä aloilla, jotta voidaan
varmistaa, että tutkimustuloksia voidaan 
hyödyntää entistä nopeammin.

Or. fr
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Tarkistus 262
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) SEUT-sopimuksen 182 artiklan 
1 kohdan mukaisesti puiteohjelmassa 
vahvistetaan enimmäismäärä, jolla unioni 
osallistuu puiteohjelman rahoitukseen, 
yksityiskohtaiset säännöt unionin 
osallistumiselle ohjelman rahoitukseen 
sekä kunkin suunnitellun toiminnan osuus.

(16) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 182 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti puiteohjelmassa vahvistetaan 
enimmäismäärä, jolla unioni osallistuu 
puiteohjelman rahoitukseen, 
yksityiskohtaiset säännöt unionin 
osallistumiselle ohjelman rahoitukseen 
sekä kunkin suunnitellun toiminnan osuus 
perussopimuksen 180 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) SEUT-sopimuksen 182 artiklan 
1 kohdan mukaisesti puiteohjelmassa 
vahvistetaan enimmäismäärä, jolla unioni 
osallistuu puiteohjelman rahoitukseen, 
yksityiskohtaiset säännöt unionin 
osallistumiselle ohjelman rahoitukseen 
sekä kunkin suunnitellun toiminnan osuus.

(16) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 182 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti puiteohjelmassa vahvistetaan 
enimmäismäärä, jolla unioni osallistuu 
puiteohjelman rahoitukseen, 
yksityiskohtaiset säännöt unionin 
osallistumiselle ohjelman rahoitukseen 
sekä kunkin suunnitellun toiminnan osuus 
perussopimuksen 180 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

SEUT-sopimuksen 180 artiklassa määrätään toimista, joita puiteohjelmassa voidaan 
toteuttaa, ja 182 artiklassa vahvistetaan enimmäismäärä, jolla unioni osallistuu 
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puiteohjelman rahoitukseen, yksityiskohtaiset säännöt unionin osallistumiselle ohjelman 
rahoitukseen sekä kunkin suunnitellun toiminnan osuus.

Tarkistus 264
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta Euroopan parlamentti voisi 
harjoittaa sille kuuluvaa poliittista 
valvontaa ja varmistaa perussopimuksiin 
perustuvan avoimuuden ja 
vastuullisuuden, komission olisi 
tiedotettava parlamentille asianmukaisesti 
ja säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon kaikista relevanteista 
näkökohdista, mukaan lukien 
työohjelmien laatiminen, määrärahojen 
toteuttaminen ja mahdollinen 
mukauttamistarve sekä 
suorituskykyindikaattorien kehittäminen 
haluttujen tavoitteiden ja odotettavissa 
olevien tulosten osalta.

Or. en

Tarkistus 265
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
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perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Muita yhteisyrityksiä 
ei pitäisi perustaa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla. Julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien perustamisen 
olisi oltava poikkeuksellista, ja se olisi 
voitava perustella osoittamalla, ettei 
muuntyyppisillä rahoitusmekanismeilla 
voida saavuttaa samoja tavoitteita. 
Komission olisi lisäksi tehtävä kattava 
arviointi ja tarkastelu erityyppisistä 
perustetuista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista (mukaan 
lukien yhteiset teknologia-aloitteet, 
vuoden 2009 Euroopan elvytysohjelman 
alaiset julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet, SET-suunnitelman 
alainen eurooppalainen teollisuusaloite 
sekä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin alaiset osaamis- ja 
innovointiyhteisöt), jotta voidaan 
määrittää vaikuttavimmat, avoimimmat ja 
läpinäkyvimmät hallinto- ja 
toimintasäännöt, jotka mahdollistavat 
asiaankuuluvien sidosryhmien laajan 
osallistumisen, monien pk-yritysten 
läsnäolon, osaamisen luomisen ja 
jakamisen sekä eturistiriitojen 
välttämisen.

Or. en

Tarkistus 266
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan tietyin 
edellytyksin ja tapauskohtaisesti toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
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osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa
tarkoitetulla tavalla.

vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Täydentävillä 
ohjelmilla tai järjestelyillä olisi oltava 
selvää unionin lisäarvoa, ja niiden olisi 
perustuttava aitoihin kumppanuuksiin, 
täydennettävä muita Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimia ja taattava 
jäsenvaltioiden, pk-yritysten tai 
teollisuuden, yliopistojen sekä tutkimus-
ja teknologiaorganisaatioiden 
mahdollisimman kattava osallistuminen.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on painotettu seitsemännen puiteohjelman pyrkimystä 
ulkoistaa osia budjetista kumppanuuksien avulla. Vaikka sillä saatetaan päästä suurempaan 
vipuvaikutukseen ja myötävaikuttaa Euroopan tutkimusympäristön niveltämiseen, 
turvautuminen liialti tällaisiin rakenteisiin (julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja 
julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet) ei ehkä ole realistista juuri nyt, ja niitä käyttäisivät 
ehkä vain muutamat toimijat, mikä polarisoisi entisestään tieteen ja teknologian perustaa.

Tarkistus 267
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan tietyin 
edellytyksin toteuttaa täydentäviä ohjelmia, 
joihin osallistuvat vain tietyt jäsenvaltiot, 
päättää yhteisön osallistumisesta useiden 
jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämiin 
ohjelmiin tai perustaa yhteisyrityksiä 
taikka ottaa käyttöön muita järjestelyjä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
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tarkoitetulla tavalla. Täydentävillä 
ohjelmilla tai järjestelyillä olisi oltava 
selvää unionin lisäarvoa, ja niiden olisi 
perustuttava aitoihin kumppanuuksiin, 
täydennettävä muita Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimia ja taattava 
jäsenvaltioiden tai unionin teollisuuden 
mahdollisimman kattava osallistuminen.

Or. fr

Tarkistus 268
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan tietyin 
edellytyksin toteuttaa täydentäviä ohjelmia, 
joihin osallistuvat vain tietyt jäsenvaltiot, 
päättää yhteisön osallistumisesta useiden 
jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämiin 
ohjelmiin tai perustaa yhteisyrityksiä 
taikka ottaa käyttöön muita järjestelyjä 
SEUT-sopimuksen 184, 185 ja 
187 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Täydentävillä ohjelmilla tai sopimuksilla 
olisi oltava selvää unionin lisäarvoa, ja 
niiden olisi perustuttava aitoihin 
kumppanuuksiin, täydennettävä muita 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimia ja 
taattava jäsenvaltioiden tai unionin 
teollisuuden mahdollisimman kattava 
osallistuminen.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään tapaukset, joissa vain tietyt jäsenvaltiot voivat 
osallistua täydentäviin ohjelmiin tai sopimuksiin, ja vahvistamaan niihin sovellettavat 
edellytykset.
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Tarkistus 269
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan tietyin ja 
avoimin edellytyksin toteuttaa täydentäviä 
ohjelmia, joihin osallistuvat vain tietyt 
jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville,
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita, Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä
vastuullista tutkimusta ja innovointia 
hyödyntämällä yhteiskunnan toimijoiden 
(tutkijat, kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunta, päättäjät ja 
teollisuus) aktiivista osallistumista 
tutkimus- ja innovointiprosessiin 
erityisesti takaamalla 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottaminen, edistämällä tiedekasvatusta,
takaamalla eettisen lainsäädännön 
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kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelman toimiin.

kunnioittaminen ja edistämällä 
korkeimpien eettisten vaatimusten 
maailmanlaajuista noudattamista, 
lisäämällä julkisrahoitteisen tutkimuksen 
tulosten, erityisesti tieteellisten julkaisujen 
ja tietojen, saatavuutta ja hyödyntämistä,
asettamalla tieteellinen tietämys 
helpommin saataville sekä kehittämällä
hallintokehys, jossa otetaan huomioon 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
huolenaiheet ja odotukset ja helpotetaan
kansalaisten osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelman toimiin.

Or. en

Tarkistus 271
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita, Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä 
kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
yhteiskunnan toimijoiden (tutkijat, 
kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta, 
päättäjät ja teollisuus) aktiivista ja
asiantuntevaa osallistumista tutkimus- ja 
innovointiprosessiin, taattava
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottaminen, edistettävä huipputason 
tiedekasvatusta, taattava eettisen 
lainsäädännön kunnioittaminen ja 
edistettävä korkeimpien eettisten 
vaatimusten maailmanlaajuista 
noudattamista, lisättävä julkisrahoitteisen 
tutkimuksen tulosten, erityisesti 
tieteellisten julkaisujen ja tietojen, 
saatavuutta ja hyödyntämistä, kehitettävä 
vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia sekä hallintokehys, 
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jossa otetaan huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä lisättävä kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman tutkimusten 
painopistealueiden määrittämiseen.

Or. en

Tarkistus 272
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita, Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä
vastuullista tutkimusta ja innovointia 
tukemalla yhteiskunnan toimijoiden 
(tutkijoiden, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan, päättäjien ja 
teollisuuden) aktiivista osallistumista 
tutkimus- ja innovointiprosessiin, 
varmistamalla erityisesti, että 
sukupuoliulottuvuus otetaan huomioon, 
ja edistämällä tiedekasvatusta, asettamalla 
tieteellinen tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelman toimiin.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan johdanto-osan kappaleen sanamuotoa ja vahvistetaan ajatusta 
kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistumisesta sekä todetaan, että sukupuoliulottuvuus on 
otettava huomioon.
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Tarkistus 273
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville siten, että 
luodaan kaikki tutkimustulokset sisältävä 
tietokanta, kehittämällä vastuullisia 
tutkimus- ja innovaatiolinjauksia, joissa 
otetaan huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin. Kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen 
olisi yhdistettävä tulosten levittämistä 
yleisölle koskevat toimet, jotta voidaan 
saada ja ylläpitää yleisön tukea 
ohjelmalle.

Or. en

Tarkistus 274
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
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kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, kaventamalla digitaalista, 
tutkimuksen ja innovoinnin kuilua sekä 
puuttumalla digitaaliseen 
lukutaidottomuuteen, asettamalla 
tieteellinen tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

Or. en

Tarkistus 275
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
järjestämällä kuulemisia, kehittämällä 
vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla ja tukemalla
kansalaisten osallistumista Horisontti 2020 
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puiteohjelman toimiin. -puiteohjelman toimiin.

Or. fr

Tarkistus 276
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia ja eettisiä
tutkimus- ja innovaatiolinjauksia, joissa 
otetaan huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet, 
tarpeet ja odotukset, sekä helpottamalla ja 
lisäämällä kansalaisten osallistumista 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimiin.

Or. en

Tarkistus 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Euroopan alueviranomaisilla on 
tärkeä rooli eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamisessa ja unionin 
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rahoitusvälineiden tehokkaassa 
koordinoinnissa, erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastojen välisten yhteyksien 
ylläpitämisessä, osana älykästä 
erikoistumista koskevia strategioita. 
Alueilla on myös tärkeä rooli 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tulosten 
levittämisessä ja täytäntöönpanossa ja 
täydentävien rahoitusvälineiden 
tarjoamisessa, esimerkiksi julkisissa 
hankinnoissa.

Or. en

Tarkistus 278
Christian Ehler

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 teknologiayhteisöjä, 
yhteistä ohjelmasuunnittelua ja 
eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan 
kehittyvät mahdollisuudet ja tarpeet.
Yhteiskunnallisten haasteiden 
monitieteinen ja tieteidenvälinen luonne 
sekä monialaisten yhteyksien ja 
rajapintojen tarve Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa edellyttävät erityisten 
ohjauskomiteoiden perustamista. 
Komiteoiden olisi koostuttava 
asiaankuuluvista tieteen, teollisuuden, 
loppukäyttäjien ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmistä, joiden maine on erittäin 
hyvä ja joilla on asiaankuuluva 
asiantuntemus, ja niissä olisi 
varmistettava kaikkien kyseessä olevien 
alojen ja tutkimusalueiden moninaisuus. 
Komiteoiden olisi annettava komissiolle 
lausuntoja ja neuvontaa kyseessä olevaa 
yhteiskunnallista haastetta koskevasta 
yleisestä strategiasta, sen työohjelmien 
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laatimisesta ja ehdotuspyyntöjen aloista ja 
arviointiperusteista.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen entistä monitieteisempään ja tieteidenvälisempään malliin (aiheista suuriin 
haasteisiin) edellyttää tutkimus- ja innovaatiolinjaukseen uutta mekanismia, jonka olisi 
katettava kaikki tutkimuksen, teollisuuden ja yhteiskunnan eri sidosryhmät, myös 
loppukäyttäjät.

Tarkistus 279
Ioannis A. Tsoukalas

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 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

(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 ja alhaalta ylöspäin 
etenevien lähestymistapojen huomioon 
ottamiseksi erityisesti kehittyvillä tieteen 
ja teknologian aloilla sekä monitieteisessä 
ja tieteidenvälisessä tutkimuksessa.
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan. Asianmukaisten 
rakenteiden, kuten Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin (EIT) ja sen 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen, 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen, 
yhteisen ohjelmasuunnittelun ja 
eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien, panos 
otetaan täysin huomioon, sillä niillä on 
keskeinen rooli tutkimustarpeiden 
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määrittämistä koskevassa prosessissa.

Or. en

Tarkistus 280
Philippe Lamberts
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
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon kansalaisten, yhteiskunnan, 
politiikan, tieteen, teknologian ja
teollisuuden kehittyvät mahdollisuudet ja 
tarpeet. Tutkimuslinjaukset olisi 
vahvistettava läpinäkyvästi ja 
osallistavasti läheisessä yhteistyössä 
kaikkien asianomaisten alojen kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten 
tiedeyhteisön edustajien, tutkijoiden, 
julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen ja pk-yritysten, kanssa. 
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava 
tasapainoisesti koko Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanon ajan, ja 
tässä yhteydessä olisi myös hyödynnettävä 
asianmukaisia rakenteita, kuten 
eurooppalaisia teknologiayhteisöjä, 
yhteistä ohjelmasuunnittelua ja 
eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia, 
varmistaen kuitenkin, että eturistiriidat 
vältetään.

Or. en

Tarkistus 281
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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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 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

(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 
myös meneillään olevien hankkeiden 
tasolla. Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava 
koko Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan. Asianmukaisten 
rakenteiden, kuten Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin (EIT) ja sen 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen, 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen, 
yhteisen ohjelmasuunnittelun ja 
eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien, 
täytäntöönpanosuunnitelmat otetaan 
täysin huomioon tutkimustarpeiden 
määrittämistä koskevassa prosessissa.

Or. en

Perustelu

Teknologiayhteisöillä on keskeinen asema, sillä ne tuovat yhteen eri alojen merkittäviä 
toimijoita edustavia tutkijoita ja asiantuntijoita. Ne laativat täytäntöönpanosuunnitelmia ja 
tukevat komissiota ja jäsenvaltioita puiteohjelman tehokkaassa täytäntöönpanossa. Ne 
edellyttävät huomattavia henkilö- ja taloudellisia resursseja, ja niiden tärkeä rooli komission 
tukijana tutkimuslinjausten määrittelyssä on tunnustettava.

Tarkistus 282
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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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 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

(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 mahdollisuuksien mukaan
hyödynnettävä nykyisiä asianmukaisia 
rakenteita, kuten eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

Or. en

Tarkistus 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Painopistealueella 
"Yhteiskunnalliset haasteet" olisi 
noudatettava haasteisiin perustuvaa 
lähestymistapaa, jossa perustiede, 
soveltava tutkimus, tietämyksen siirto ja 
innovointi ovat yhtä tärkeitä ja toisiinsa 
liittyviä osia. Jotta voidaan varmistaa 
yhteisymmärrykseen perustuvan ja 
hajanaisemman tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä innovoinnin 
välinen tasapaino, vähintään 
15 prosenttia painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet" 
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talousarviosta olisi toteutettava alhaalta 
ylöspäin -periaatteella siten, että 
käytetään avoimia ehdotuspyyntöjä 
määrittämättä ennalta niiden 
ehdotuspyyntöjen aiheita. Lisäksi olisi 
luotava tasapaino painopistealueiden 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
"Teollisuuden johtoasema" pienten ja 
suurten hankkeiden välille ottaen 
huomioon kunkin alan rakenne, 
toiminnan tyyppi, teknologia ja 
tutkimusympäristö sekä varmistaen 
hyväksyttävä onnistumisaste.

Or. en

Tarkistus 284
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voidaan varmistaa läpinäkyvä 
ja tehokas täytäntöönpanoprosessi, 
ohjelmatyön alussa olisi laadittava 
monivuotisia ohjeellisia 
etenemissuunnitelmia kutakin 
erityistavoitetta ja monialaista aihetta 
varten ja olisi pyrittävä siihen, että 
vuotuisen työohjelman laadintaprosessi 
on lyhyt ja läpinäkyvä. Komission olisi 
etenemissuunnitelmia ja työohjelmia 
valmistellessaan ja laatiessaan otettava 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
mukaan ja tiedotettava niille asiasta 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan, ja tässä yhteydessä 
olisi myös hyödynnettävä asianmukaisia 
rakenteita, kuten alakohtaisia neuvoa-
antavia komiteoita, äskettäin perustettuja 
ohjauskomiteoita, eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
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ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

Or. en

Tarkistus 285
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voidaan varmistaa 
yhteisymmärrykseen perustuvan ja 
hajanaisemman tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä innovoinnin 
välinen tasapaino, vähintään 
15 prosenttia painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet" sekä 
painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteen 
”Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” talousarviosta 
olisi toteutettava tutkimusvetoisella 
alhaalta ylöspäin -periaatteella sovittuja 
painopisteitä noudattaen. Lisäksi olisi 
luotava tasapaino painopistealueiden 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
"Teollisuuden johtoasema" pienten ja 
suurten hankkeiden välille ottaen 
huomioon kunkin alan rakenne, 
toiminnan tyyppi, teknologia ja 
tutkimusympäristö.

Or. en

Tarkistus 286
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta unioni pystyisi kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti, ratkomaan 
tehokkaasti suuria yhteiskunnallisia 
haasteita ja saavuttamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet, sen olisi 
hyödynnettävä henkilöresurssejaan 
täysimääräisesti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman olisi edistettävä ja 
vauhditettava eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamista tukemalla 
kautta linjan toimia, joilla houkutellaan, 
sitoutetaan, koulutetaan ja kehitetään 
tutkimus- ja innovointilahjakkuuksia. 
Jotta voidaan saavuttaa tämä tavoite ja 
tehostaa tietämyksen siirtoa sekä lisätä 
tutkijoiden määrää ja parantaa 
tutkimuksen laatua, inhimillisen 
pääoman kasvattamista koskevien toimien 
ja erityisesti nuoriin ja naisiin keskittyvien 
toimien olisi kuuluttava järjestelmällisesti 
kaikkiin unionin rahoittamiin tutkimus-
ja innovointitoimiin.

Or. en

Tarkistus 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Teollisuudella ja pk-yrityksillä on 
keskeinen asema tutkimustulosten 
tuomisessa markkinoille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi houkuteltava 
yksityisen sektorin investointeja tutkimus-
ja kehittämistoimiin sekä innovointiin, 
jotta julkisten ja yksityisten tutkimus- ja 
kehittämisinvestointien osuus BKT:stä 
nousisi kolmeen prosenttiin, josta kahden 
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kolmasosan pitäisi tulla yksityiseltä 
sektorilta.

Or. en

Perustelu

Maaliskuussa 2010 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Tarkistus 288
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueella "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi perustettava foorumeja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
tutkijoiden välistä vuoropuhelua varten, 
jotta voidaan keskustella tutkimuksen 
painopisteistä ja varmistaa yhteiskunnan 
osallistuminen näille painopistealueille.

Or. en

Tarkistus 289
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Jotta voidaan varmistaa riittävä 
joustavuus Horisontti 2020 
-puiteohjelman elinkaaren ajan ja siten 
puuttua uusiin tarpeisiin ja tilanteisiin 
sekä ottaa huomioon vuorovaikutus ja 
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monialaisuus eri painopistealueiden 
välillä ja sisällä ja tarvittaessa mukauttaa 
näitä, Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarvioinnin perusteella olisi oltava 
mahdollista tarkistaa erityistavoitteiden ja 
painopistealueiden määriä ja siirtää 
määrärahoja niiden välillä. Komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä tällaisia 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää jättää talousarvioon jonkin verran joustovaraa, jotta voidaan ottaa huomioon 
tulevat tarpeet ja tilanteet, myös ns. monialaisissa toimissa. Tämä tapahtuu parhaiten 
delegoidulla säädöksellä, jotta voidaan varmistaa demokraattinen vastuuvelvollisuus ja 
nopea päätöksenteko.

Tarkistus 290
Marisa Matias

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 

(22) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
osaltaan lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa siten, että 
edistetään tiedealan työntekijöiden 
ihmisarvoisia työehtoja unionissa ja 
toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 
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määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden 
vapaaehtoista luonnetta.

niiden takaamiseksi ja parantamiseksi. 
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 291
Ioannis A. Tsoukalas

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 ja sen saamaa 
ammatillista ja sosiaalista tunnustusta 
unionin laajuisesti. Eurooppalainen 
tutkijoiden peruskirja ja tutkijoiden 
työhönoton säännöstö sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa määritellyt muut 
asiaan liittyvät ohjeet olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon kunnioittaen 
kuitenkin niiden vapaaehtoista luonnetta, 
jotta voidaan puuttua jatkuvaan 
aivovuodon ilmiöön ja muuntaa se 
aivotuonniksi.

Or. en

Tarkistus 292
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
olisi saatava aikaan synergioita unionin 
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ja jäsenvaltioiden muiden politiikkojen 
kanssa erityisesti koulutusalalla, jotta 
tutkijan ja innovoijan ammateista voidaan 
tehdä houkuttelevia, arvostettuja 
uravaihtoehtoja lahjakkaille nuorille 
eurooppalaisille ja jotta kolmansista 
maista voidaan houkutella parhaita 
lahjakkuuksia. Tätä varten olisi 
edistettävä luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan 
koulutusta sekä puututtava sukupuolten 
väliseen kuiluun tieteen ja innovoinnin 
alalla, sillä tämä on välttämätöntä sen 
varmistamiseksi, että unioni pystyy 
hyödyntämään tutkimus- ja 
innovaatiotavoitteidensa saavuttamiseksi 
tarvittavaa inhimillistä pääomaa.

Or. en

Tarkistus 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi myös lisättävä eurooppalaisten 
tutkijoiden halua jäädä Eurooppaan, 
houkuteltava tutkijoita kaikkialta 
maailmasta Eurooppaan ja lisättävä
Euroopan houkuttelevuutta parhaille 
tutkijoille. Sen vuoksi unionin tasolla olisi 
harkittava houkuttelevien, koordinoitujen 
verojärjestelyjen käyttöönottoa tutkijoille.

Or. fr

Perustelu

Koordinoidut ja houkuttelevat verojärjestelyt voivat osaltaan hillitä aivovuotoa EU:sta.
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Tarkistus 294
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
on varmistettava kaiken eurooppalaisen 
tieteellisen huippuosaamisen tasavertaiset 
mahdollisuudet ja myötävaikutettava 
yhteisen eurooppalaisen tutkimusalueen 
syntymiseen siten, että edistetään 
luottamusta ja laajempaa 
yleiseurooppalaista tutkimusyhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 295
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
koskevien tiedotus- ja viestintätoimien, 
myös tuettuja hankkeita ja tuloksia 
koskevan viestinnän, saavutettavuus 
edellyttää kaikkien saavutettavissa olevien 
tietomuotojen käyttöä. Saavutettavissa 
olevia tietomuotoja ovat muun muassa 
suuri kirjasinkoko, pistekirjoitus, 
selkokielinen teksti, audio- ja 
videomuodot ja sähköinen muoto.

Or. en

Perustelu

Vammaisilla henkilöillä olisi oltava tasavertaiset mahdollisuudet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskeviin tiedotus- ja viestintätoimiin, myös tuettuja hankkeita ja tuloksia 
koskevaan viestintään, varsinkin kun on kyse julkisesta rahoituksesta.
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Tarkistus 296
Konrad Szymański

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 -puiteohjelmasta 
rahoitettavissa tutkimustoimissa olisi
noudatettava unionin lainsäädäntöä
miesten ja naisten tasavertaisten 
mahdollisuuksien osalta. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi kiinnitettävä 
huomiota tieteen huippuosaamiseen ja 
tutkimukseen ja innovointiin osallistuvan, 
kumpaakin sukupuolta edustavan tiede-
ja tutkimushenkilökunnan ammatilliseen 
pätevyyteen. Unionin rahoituksen 
tehokkaan käytön takaamiseksi unionin 
tutkimusrahoituksen tärkeimpänä 
perusteena olisi oltava tiedehankkeen 
huippuosaaminen ja 
tutkimushenkilökunnan ammatillinen 
pätevyys.

Or. en

Tarkistus 297
Anna Záborská, Jan Březina

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 

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettavissa tutkimustoimissa olisi
noudatettava unionin lainsäädäntöä
miesten ja naisten tasavertaisten 
mahdollisuuksien osalta. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi kiinnitettävä 
huomiota tieteen huippuosaamiseen ja 
tutkimukseen ja innovointiin osallistuvan, 
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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.

kumpaakin sukupuolta edustavan tiede-
ja tutkimushenkilökunnan ammatilliseen 
pätevyyteen. Unionin rahoituksen 
tehokkaan käytön takaamiseksi unionin 
tutkimusrahoituksen tärkeimpänä 
perusteena olisi oltava tiedehankkeen 
huippuosaaminen ja 
tutkimushenkilökunnan ammatillinen 
pätevyys.

Or. en

Tarkistus 298
Patrizia Toia

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 
selvittämällä ja poistamalla sukupuolten 
epätasapainon taustalla olevat syyt, 
hyödyntämällä täydessä mitassa sekä nais-
että miestutkijoiden potentiaali heidän 
poikkeuksellisten ammatillisten 
ominaisuuksiensa ja kykyjensä 
perusteella 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
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Tarkistus 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 edistettävä
miesten ja naisten tasa-arvoa tutkimuksessa 
ja innovoinnissa puuttumalla erityisesti 
sukupuolten epätasapainon taustalla oleviin 
syihin ja hyödyntämällä täydessä mitassa 
sekä nais- että miestutkijoiden potentiaali. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi 
lisäksi varmistettava, että sukupuolten 
tasa-arvo otetaan huomioon tutkimus- ja 
innovointitoimien sisällössä prosessin 
kaikissa vaiheissa 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 300
Konrad Szymański

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 

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa puuttumalla 
erityisesti sukupuolten epätasapainon 
taustalla oleviin syihin ja hyödyntämällä 
täydessä mitassa sekä nais- että 
miestutkijoiden potentiaali tutkimuksen 
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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.

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

Perustelu

Ilmaisu "sukupuolten tasa-arvo" on hämärä, kun sillä viitataan hankkeiden sisältöön, ja se 
voidaan yhdistää myös kiistanalaisiin linjauksiin, joista ollaan eri mieltä.

Tarkistus 301
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tutkimus ja innovointi perustuvat 
usein siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
voivat saada, jakaa ja käyttää tieteellistä 
tietoa. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
julkista rahoitusta saavissa tieteellisissä 
julkaisuissa olisi yleisesti noudatettava jo 
seitsemänteen puiteohjelmaan sisältynyttä 
periaatetta, että tieteelliset julkaisut ovat 
kestävästi käytettävissä tietämyksen 
levittämisen ja hyödyntämisen 
edistämiseksi. Lisäksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi kokeiltava 
julkisrahoitteisessa tutkimuksessa 
tuotetun tai kerätyn tieteellisen tiedon 
avointa saatavuutta verkossa, jotta 
tällaisen tiedon avoin saatavuus olisi 
säännönmukaista vuoteen 2020 
mennessä. Julkaisemisen kustannukset 
voidaan tarvittaessa kattaa Horisontti 
2020 -puiteohjelman talousarviosta.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Teresa Riera Madurellin mietinnön tarkistukseen 10.

Tarkistus 302
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kaikki tutkimus ja innovointi 
perustuvat siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
voivat avoimesti saada, jakaa ja käyttää 
tieteellistä tietoa. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta julkista rahoitusta 
saavissa tieteellisissä julkaisuissa olisi 
yleisesti noudatettava jo seitsemänteen 
puiteohjelmaan sisältynyttä periaatetta, 
että tieteelliset julkaisut ovat vapaasti ja 
avoimesti käytettävissä verkossa 
tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
kokeiltava julkisrahoitteisessa 
tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn, jo 
julkisen tieteellisen tiedon avointa 
saatavuutta verkossa, jotta tällaisen tiedon 
avoin saatavuus olisi säännönmukaista 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 303
Ioannis A. Tsoukalas

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

(23 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
julkista rahoitusta saavissa tieteellisissä 
julkaisuissa olisi yleisesti noudatettava jo 
seitsemänteen puiteohjelmaan sisältynyttä 
periaatetta, että tieteelliset julkaisut ovat 
vapaasti ja avoimesti käytettävissä 
verkossa tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi. 
Edellyttämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitettujen 
tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta 
voidaan varmistaa tietämyksen ja 
innovoinnin laajempi levittäminen 
kansalaisille (myös tutkijoille, innovoijille, 
kouluttajille, virkamiehille ja yrittäjille) ja 
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, sekä 
nopeampi tuotto tutkimukseen 
investoiduille unionin veronmaksajien 
rahoille.

Or. en

Tarkistus 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
kannustetaan ja tuetaan toimia Euroopan 
johtajuuden hyödyntämiseksi kilpailussa 
sellaisten uusien prosessien ja 
teknologioiden kehittämiseksi, joilla 
edistetään kestävää kehitystä laajassa 
merkityksessä ja torjutaan 
ilmastonmuutosta. Tällainen Horisontti 
2020 -puiteohjelman kaikkiin 
painopistealueisiin täysin integroitu 
horisontaalinen lähestymistapa auttaa 
unionia menestymään vähähiilisessä 
niukkojen resurssien maailmassa ja 
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kehittämään resurssitehokasta, kestävää 
ja kilpailukykyistä taloutta.

Or. en

Tarkistus 305
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan olisi tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
jatkotutkimuksessa tai kaupallisesti taikka 
huolehdittava erityisesti asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [osallistumista koskevat 
säännöt] 41 artiklan mukaisella tulosten 
siirrolla ja lisensoinnilla siitä, että jokin 
muu oikeussubjekti hyödyntää ne 
kyseisiin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Kaikki tutkimus ja innovointi 
perustuvat siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
voivat avoimesti saada, jakaa ja käyttää 
tieteellistä tietoa. Teollis- ja 
tekijänoikeuksia olisi kuitenkin 
kunnioitettava.

Or. en
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Tarkistus 307
Patrizia Toia

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 periaatteita. 
Toiminnassa olisi otettava huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot. Unionin olisi myös 
kunnioitettava jäsenvaltioiden 
kulttuurista monimuotoisuutta ja eettisiä 
valintoja, jotka olisi otettava huomioon 
rahoituksessa. Tutkimustoiminnassa olisi 
noudatettava SEUT-sopimuksen 
13 artiklaa ja kunnioitettava velvollisuutta 
vähentää eläinten käyttöä tieteellisiin 
tarkoituksiin tai korvata se taikka 
parantaa olosuhteita, joissa näin tehdään.
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

SEUT-sopimuksen 13 artiklaan on viitattava pikemminkin vähentämisen, korvaamisen tai 
parantamisen yhteydessä. Sanamuoto soveltuu sitä paitsi paremmin Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annettavan 
ehdotetun asetuksen 19 artiklan 10 kohtaan. Ei ole erityistä perustettu sille, miksi vaatimus 
pitäisi rajoittaa koskemaan perusperiaatteita. 

Tarkistus 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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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 perustellut, 
säännöllisesti päivitettävät lausunnot, 
mikä edellyttää läpinäkyvää 
valintamenetelmää, joka perustuu 
työryhmän jäsenten riippumattomuuteen 
ja tieteelliseen asiantuntemukseen. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn 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 Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
168 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tieteellisen asiantuntemuksen riippumattomuuteen olisi pyrittävä niin neuvoa-antavissa kuin 
päättävissä elimissä.

Tarkistus 309
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
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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.

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. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimustoimien rahoituksessa olisi 
noudatettava jäsenvaltioiden säädöksiä ja 
tapoja. Kaikki toimet olisi toteutettava 
siten, että varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n puiteohjelmissa on noudatettava jäsenvaltioiden kansallista perustuslakia 
tutkimusrahoitusta myönnettäessä. EU ei voi rahoittaa tutkimusta, joka ei ole sallittua 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 310
Philippe Lamberts
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 

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä perusoikeuksia 
ja perusluonteisia ihmisoikeuksia. 
Toiminnassa olisi otettava huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot sekä Euroopan 
unionin perusoikeusviraston ja Euroopan 
unionin tietosuojavaltuutetun lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
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varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen
168 artiklan mukaisesti.

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 311
Algirdas Saudargas

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. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös 
noudatettava jäsenvaltioiden lakeja tai 
hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja.
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 312
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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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
esimerkiksi strategisen kehittämisen sekä 
innovatiivisten eläinkokeettomien 
menetelmien ja teknologioiden 
sisällyttämisen ja käytön avulla. Kaikki 
toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Or. sl

Tarkistus 313
Elisabetta Gardini

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. 

(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. 
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Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Tutkimustoiminnassa olisi myös 
noudatettava jäsenvaltioiden lakeja tai 
hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 314
Anna Záborská, Jan Březina

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. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimustoimien rahoituksessa olisi 
noudatettava jäsenvaltioiden tapoja, 
perustuslakia ja säädöksiä. Kaikki toimet 
olisi toteutettava siten, että varmistetaan 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 315
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Unionin talousarvion käyttämiselle 
puolustustarvikkeiden tutkimukseen, 
kehittämiseen ja hankintaan ei ole 
oikeudellista perustetta eikä myöskään 
sille, että Euroopan puolustusvirastolle ja 
kansallisille puolustusviranomaisille ja 
-virastoille annetaan suora mahdollisuus 
käyttää unionin talousarviota. 
Puolustusalan tutkimus olisi 
nimenomaisesti jätettävä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ulkopuolelle, eikä sen ja 
Euroopan puolustusviraston välillä saisi 
aloittaa jäsennettyä yhteistyötä. Samoista 
syistä myös kaksikäyttöteknologiaa 
koskeva tutkimus olisi jätettävä Horisontti 
2020 -puiteohjelman ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 316
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 b) Kaikista turvallisuustutkimuksen 
alan ehdotuspyynnöistä olisi ensiksi 
tehtävä eettisten ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten ennakkoarviointi, jossa 
otetaan täysin huomioon taustalla olevan 
tutkimus- ja kehittämislinjauksen 
mahdolliset yhteiskunnalliset vaikutukset. 
Kaikki tällaisessa vaikutustenarvioinnissa 
esille tuodut tärkeät eettiset kysymykset
ja/tai yhteiskunnalliset vaikutukset olisi 
sen jälkeen sisällytettävä täysin 
ehdotuspyyntöön sekä tutkimus- ja 
kehittämislinjauksen olennaisena osana 
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että kohdentamalla resursseja 
tutkimukseen ja analyysiin, jossa 
käsitellään erityisiä huolenaiheita. Lisäksi 
kustakin hankkeesta olisi tehtävä eettinen 
tarkastelu ennen sen täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon aikana.

Or. en

Tarkistus 317
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 c) Olisi löydettävä tasapaino 
luonnontieteiden ja teknologian sekä 
muiden tieteiden, erityisesti poliittisten, 
yhteiskunta- ja humanististen tieteiden, 
tutkimuksen välillä. Turvallisuuden alan 
ohjelmassa olisi keskityttävä konfliktien ja 
yhteistyön luonteeseen ja muuntumiseen 
sekä valtion, kansainvälisten 
organisaatioiden, valtiosta 
riippumattomien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rooliin 
mutta myös konfliktinestoon, 
rauhanrakentamiseen ja siviili- ja 
turvallisuusalan uudistukseen.

Or. en

Tarkistus 318
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

että jäsenvaltioiden kansallisissa 
lainsäädännöissä on huomattavia eroja 
suhtautumisessa tutkimukseen, jossa 
käytetään ihmisalkioita ja ihmisalkion
kantasoluja. Unionin tutkimuspolitiikka 
ei saisi johtaa jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. 
Komission olisi muistettava 
seitsemännestä puiteohjelmasta 
antamansa lausuma, jonka mukaan se 
jatkaa nykyistä käytäntöä eikä esitä 
sääntelykomitean hyväksyttäväksi 
ehdotuksia hankkeiksi, joihin sisältyvissä 
tutkimustoimissa ihmisalkioita tuhotaan 
esimerkiksi kantasolujen tuottamiseksi1. 
Kyseinen sitoumus olisi liitettävä tähän 
asetukseen oikeudellisen jatkuvuuden 
takaamiseksi.
__________________
1 Euroopan yhteisön seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1982/2006/EY liitteenä 
olevan, 6 artiklaa koskevan komission 
lausuman 12 kohta, EUVL L 412, 
30.12.2006, s. 1.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on antaa oikeusvaikutus kantasolututkimusta koskevalle 
komission sitoumukselle.

Tarkistus 319
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

huomattavia eroja suhtautumisessa 
tutkimukseen, jossa käytetään 
ihmisalkioita ja ihmisalkion kantasoluja. 
Unionin politiikalla ei pitäisi pyrkiä 
yhdenmukaistamaan kansallista 
lainsäädäntöä. Komissio esitti 
seitsemännen puiteohjelman yhteydessä 
lausuman, jonka mukaan se jatkaa 
nykyistä käytäntöä eikä esitä 
sääntelykomitean hyväksyttäväksi 
ehdotuksia hankkeiksi, joihin sisältyvissä 
tutkimustoimissa ihmisalkioita tuhotaan 
esimerkiksi kantasolujen tuottamiseksi1. 
Kyseinen sitoumus olisi lisättävä tähän 
asetukseen oikeusvarmuuden 
takaamiseksi.
__________________
1 Euroopan yhteisön seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1982/2006/EY liitteenä 
olevan, 6 artiklaa koskevan komission 
lausuman 12 kohta, EUVL L 412, 
30.12.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 320
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei 
nimenomaisesti tue ihmisalkion
kantasolujen käyttöä. Ihmisalkion tai 
aikuisen kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 

(25) Olisi kiinnitettävä huomiota siihen, 
että jäsenvaltioiden kansallisissa 
lainsäädännöissä on huomattavia eroja 
suhtautumisessa tutkimukseen, jossa 
käytetään ihmisalkioita ja ihmisalkion 
kantasoluja. Unionin tutkimuspolitiikka 
ei saisi johtaa jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. 
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ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei 
pitäisi rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole 
antaneet sille tarvittavia hyväksyntöjä. 
Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Komission olisi muistettava 
seitsemännestä puiteohjelmasta 
antamansa lausuma, jonka mukaan se 
jatkaa nykyistä käytäntöä eikä esitä 
sääntelykomitean hyväksyttäväksi 
ehdotuksia hankkeiksi, joihin sisältyvissä 
tutkimustoimissa ihmisalkioita tuhotaan 
esimerkiksi kantasolujen tuottamiseksi1. 
Kyseinen sitoumus olisi liitettävä tähän 
asetukseen oikeudellisen jatkuvuuden 
takaamiseksi.
__________________
1 Euroopan yhteisön seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1982/2006/EY liitteenä 
olevan, 6 artiklaa koskevan komission 
lausuman 12 kohta, EUVL L 412, 
30.12.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Euroopan komissio ei nimenomaisesti 
tue ihmisalkion kantasolujen käyttöä. On 
kuitenkin tunnustettava, että 
kantasolututkimus voi johtaa 
hoitomuotojen kehittämiseen potilaille, 
joilla on monenlaisia sairauksia ja 
tauteja, kuten Parkinsonin taudin, 
motoneuronisairauden ja 
multippeliskleroosin kaltaisia 
parantumattomia hermoston 
rappeutumissairauksia, sekä tyypin 1 
diabetes, sydän- ja verisuonitauteja, 
maksavaurioita, selkäydinvaurioita ja 
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pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa. sokeutta. Monet näistä sairauksista 
yleistyvät väestön ikääntyessä. Jotta 
kantasoluihin liittyvistä valtavista 
mahdollisuuksista saataisiin parempi 
käsitys, tutkijoiden pitäisi voida jatkaa 
tutkimusta kaikilla kantasolututkimuksen 
osa-alueilla, jos se on sallittua kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Ihmisalkion tai aikuisen 
kantasolujen mahdollisesta käytöstä 
päättävät kuitenkin tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole antaneet 
sille tarvittavia hyväksyntöjä. Rahoitusta ei 
pitäisi antaa tutkimustoimille, jotka ovat 
kiellettyjä kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Euroopan komissio on huolissaan 
tasapuolisuudesta ihmisalkion 
kantasolujen käytöstä, olipa kyse sitten 
aikuisten, ihmisalkion tai napanuorasta 
saaduista kantasoluista. Kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
terapeuttisten tutkimustavoitteidensa 
mukaan, ja päätökseen sovelletaan tiukkaa 
eettistä arviointia. Hankkeita, joihin liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, voidaan
rahoittaa, jos asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat asianmukaisesti hyväksyneet ne. 
Rahoitusta ei pitäisi antaa tutkimustoimille, 
jotka ovat kiellettyjä kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tietyssä jäsenvaltiossa 
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rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa. kiellettyjä tutkimustoimia ei pitäisi
rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.
Kaikenlaisilla kantasoluilla tehtävää 
lääketieteellistä tutkimusta on kuitenkin 
rahoitettava niissä jäsenvaltioissa, joissa 
tällainen toiminta on sallittua.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää omaksua objektiivinen, suvaitseva ja puolueeton lähestymistapa arkaluonteiseen 
kysymykseen, joka koskee erityyppisillä kantasoluilla ja erityisesti ylijäämäalkioilla tehtävää 
tutkimusta.

Tarkistus 323
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Kantasolut ovat osoittaneet tehonsa 
erilaisissa lääkehoidoissa erityisesti 
regeneratiivisessa lääketieteessä. Unionin 
olisi sen vuoksi edelleen kannustettava 
tällaista tutkimusta. Euroopan komissio 
myöntää kuitenkin, että ihmisalkion 
kantasoluilla tehtävään tutkimukseen 
liittyy eettisiä kysymyksiä, ja pidättyy sen 
vuoksi nimenomaisesti tukemasta 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä. Aikuisen 
kantasolujen ja erityisesti napanuoran 
verestä saatujen tai indusoitujen 
pluripotenttien kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa. Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.
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Or. it

Tarkistus 324
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Euroopan komissio ei nimenomaisesti 
tue ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
käyttö vaihtelee jäsenvaltioissa. Hanketta, 
johon liittyy ihmisalkion kantasolujen 
käyttöä, ei sen vuoksi pitäisi rahoittaa 
Euroopan unionin talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 325
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei nimenomaisesti 
tue ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 

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

arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos sille ei ole annettu kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan
tarvittavia hyväksyntöjä. Rahoitusta ei 
pitäisi antaa tutkimustoimille, jotka ovat 
kiellettyjä kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 326
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Aikuisen kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia, jonka Euroopan komissio 
toteuttaa. Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

.

Or. it

Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta on kunnioitettava alalla, jolla eettiset vaihtoehdot ja oikeudelliset 
ratkaisut poikkeavat niin suuresti eri jäsenvaltioissa. EU:n johdonmukaisuusperiaatteen 
nojalla ja unionin tuomioistuimen Brüstle-tuomiossa vakiinnuttaman oikeuskäytännön 
perusteella rahoitusta ei saa myöntää edellä mainituille tutkimushankkeille. Viittaus 
Euroopan komissioon tarkentaa sen 30. joulukuuta 2006 antaman lausuman 6 kohtaa.
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Tarkistus 327
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Unionin tuomioistuin on todennut 
asiassa C- 34/101 antamassaan tuomiossa, 
että unionin lainsäädännön mukaan 
ihmisalkion kantasolut eivät ole 
patentoitavissa. Unionin tuomioistuimen 
tuomio ei vaikuta tällaisesta 
tutkimuksesta annettuun kansalliseen 
lainsäädäntöön tai tutkimuksen 
rahoitukseen jäsenvaltioiden 
talousarvioista. Tuomio vaikuttaa 
kuitenkin unionin lainsäädäntöön. Tämä 
asetus voitaisiin mahdollisesti 
kyseenalaistaa unionin tuomioistuimessa, 
jos ihmisalkion kantasoluja käyttävän 
tutkimuksen rahoitusta ei jätettäisi sen 
ulkopuolelle. Tällainen tutkimus olisi sen 
vuoksi suljettava unionin rahoituksen 
ulkopuolelle, ja sen rahoitus olisi jätettävä 
kansallisten tutkimusmäärärahojen 
varaan.
__________________
1 Unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) 
asiassa C-34/10, Oliver Brüstle vastaan 
Greenpeace, 18 päivänä lokakuuta 2011 
antama tuomio, ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa.

Or. en

Tarkistus 328
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(25 a) Unionin tuomioistuin on todennut 
asiassa C- 34/101 antamassaan tuomiossa, 
että unionin lainsäädännön mukaan 
ihmisalkion kantasolut eivät ole 
patentoitavissa. Kyseisen tuomion 
mukaisesti ihmisalkion kantasolututkimus 
olisi suljettava unionin rahoituksen 
ulkopuolelle.
__________________
1 Unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) 
asiassa C-34/10, Oliver Brüstle vastaan 
Greenpeace, 18 päivänä lokakuuta 2011 
antama tuomio.

Or. en

Tarkistus 329
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Unionin tuomioistuin on todennut 
asiassa C- 34/101 antamassaan tuomiossa, 
että unionin lainsäädännön mukaan 
ihmisalkion kantasolut eivät ole 
patentoitavissa. Kyseisen tuomion 
mukaisesti ihmisalkion kantasolututkimus 
olisi suljettava unionin rahoituksen 
ulkopuolelle.
__________________
1 Unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) 
asiassa C-34/10, Oliver Brüstle vastaan 
Greenpeace, 18 päivänä lokakuuta 2011 
antama tuomio.

Or. en
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Tarkistus 330
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Unionin olisi rohkaistava tutkijoita, 
joiden tutkimusta rahoitetaan unionin 
talousarviosta, patentoimaan keksintönsä 
Euroopassa. Koska ihmisalkion 
kantasolut eivät ole patentoitavissa, 
tämäntyyppinen tutkimus olisi suljettava 
unionin rahoituksen ulkopuolelle ja se 
pitäisi rahoittaa yksinomaan kansallisista 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Komission olisi otettava 
puiteohjelmassa entistä paremmin 
huomioon tutkimus, joka on tehty 
napanuoran verestä erotetuilla soluilla 
(erilaistumista, jakaantumista ja 
autologista tai allogeenista käyttöä 
koskeva kapasiteetti, solujen 
vastaanottajan immunologisen reaktion 
puuttuminen), joita on jo käytetty 
onnistuneesti tiettyjen sairauksien 
hoidossa.

Or. fr

Perustelu

Napanuoran verestä erotetuilla soluilla tehdyn tutkimuksen olisi oltava kolmas keino 
tutkimukseen, johon nimenomaisesti kannustetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.
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Tarkistus 332
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Seitsemännessä puiteohjelmassa 
kaikki hankkeet, joissa ehdotetaan 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, oli 
hyväksyttävä tieteellisessä arvioinnissa, 
jossa riippumattomat tieteelliset 
asiantuntijat arvioivat, onko kantasolujen 
käyttö tarpeen tieteellisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Tämän 
käytännön olisi jatkuttava Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Indusoitujen pluripotenttien 
kantasolujen äskettäinen löytyminen on 
tuonut uuden tutkimusväylän jo monia 
vuosia avoinna olleisiin aikuisen ja alkion 
kantasoluja koskeviin väyliin ja 
herättänyt siten uusia toiveita hoitoa 
odottavissa potilaissa. Unionin olisi sen 
vuoksi ryhdyttävä toimiin ja otettava 
huomioon seuraavat seikat:
– tiedeyhteisön kiinnostus 
kaikentyyppisiin tutkimuksiin;
– tarve löytää tasapaino kantasoluja 
koskevien erilaisten tutkimuskeinojen 
välillä suosimatta mitään niistä toisten 
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kustannuksella;
– tarve käsitellä ennakkoluulottomasti 
kuhunkin kantasolujen luokkaan liittyviä 
eettisiä ongelmia.

Or. fr

Tarkistus 334
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Unionin tutkimuspolitiikassa ja 
tutkimusrahoituksessa olisi varmistettava, 
että tutkijat, joiden tutkimusta rahoitetaan 
unionin veronmaksajien rahoilla, myös 
patentoivat keksintönsä unionissa. Koska 
ihmisalkion kantasolut eivät ole 
patentoitavissa (katso unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa 
C–34/10), tämäntyyppinen tutkimus olisi 
suljettava unionin rahoituksen 
ulkopuolelle veronmaksajien rahojen 
vastuullisen käytön takaamiseksi. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää 
rahoittaa tällaista tutkimusta yksinomaan 
kansallisista määrärahoistaan ja 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 335
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Unionin olisi rohkaistava tutkijoita, 
joiden tutkimusta rahoitetaan unionin 
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talousarviosta, patentoimaan keksintönsä 
Euroopassa. Koska ihmisalkion 
kantasolut eivät ole patentoitavissa, 
tämäntyyppinen tutkimus olisi suljettava 
unionin rahoituksen ulkopuolelle ja se 
pitäisi rahoittaa yksinomaan kansallisista 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 336
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Unionin tutkimuspolitiikassa ja 
tutkimusrahoituksessa olisi varmistettava, 
että tutkijat, joiden tutkimusta rahoitetaan 
unionin veronmaksajien rahoilla, myös 
patentoivat keksintönsä unionissa. Koska 
ihmisalkion kantasolut eivät ole 
patentoitavissa (katso unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa 
C–34/10), tämäntyyppinen tutkimus olisi 
suljettava unionin rahoituksen 
ulkopuolelle veronmaksajien rahojen 
vastuullisen käytön takaamiseksi. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää 
rahoittaa tällaista tutkimusta yksinomaan 
kansallisista määrärahoistaan ja 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(25 c) Olisi vahvasti tuettava sellaisten 
vaihtoehtoisten, muista kuin alkioista 
peräisin olevien kantasolujen tutkimusta, 
jotka ovat osoittautuneet muita 
lupaavammiksi ja vähemmän 
kiistanalaisiksi. Tällainen kannustin 
lujittaa myös unionin kilpailukykyä tällä 
alalla.

Or. en

Perustelu

Tieteen näkökulmasta ihmisalkion kantasolut ovat olleet jonkinlainen pettymys, sillä ne eivät 
ole kliinisesti niin lupaavia kuin ennen luultiin. Sen sijaan tieteen edistysaskeleet 
vaihtoehtoisten kantasolujen (aikuisten, napanuorasta saatujen tai indusoitujen 
pluripotenttien kantasolujen) tutkimuksessa eivät ole kiistanalaisia ja niihin liittyvät kliinisten 
sovellusten mahdollisuudet ovat paremmat tai niistä on jopa jo saatu laajalle levinneitä 
kliinisiä tuloksia.

Tarkistus 338
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita. Asianmukainen niveltäminen 
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koheesiopolitiikan varojen kanssa ja 
koordinoidut toimet vähentävät osaltaan 
tutkimuksen ja innovoinnin kuilua 
Euroopan unionissa, kun otetaan 
huomioon SEUT-sopimuksen 174 ja 
349 artiklassa sekä 355 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
erityispiirteet.

Or. pt

Perustelu

Asianmukainen rakenne on tarpeen, jotta alue- ja koheesiopolitiikan varat voidaan liittää 
Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitukseen unohtamatta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 ja 349 artiklassa sekä 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
erityispiirteitä.

Tarkistus 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita. On kuitenkin välttämätöntä 
erotella selkeästi, miten rahoitus 
kohdennetaan. Horisontti 2020 
-puiteohjelman tutkimus- ja 
innovaatiorahoitus olisi aina 
kohdennettava tutkimuksen 
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huippuosaamista ja innovoinnin 
konkreettisia tulosmahdollisuuksia 
koskevien arviointiperusteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 340
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 341
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 342
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

Or. en

Perustelu

Turvallisuudella ei enää ole puhtaasti sisäistä ulottuvuutta, sillä monet nykypäivän uhat ovat 
luonteeltaan maailmanlaajuisia (esim. tietoverkkorikollisuus ja terrorismi). Unioni on 
järjestäytynyt sen mukaisesti tekemällä Euroopan ulkosuhdehallinnon päälliköstä komission 
varapuheenjohtajan. Tämä tarve olisi otettava huomioon myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa.

Tarkistus 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet voitaisiin saavuttaa 
täysimääräisesti, unionin 
koheesiopolitiikalla olisi 
myötävaikutettava osaamisperustan ja 
paikallisen tason innovointivalmiuksien 
parantamiseen sekä välineiden ja 
yhteistyöjärjestelyjen kehittämiseen 
unionin alueiden välisen yhteistyön 
edistämiseksi. Tällaiset välineet ja 
tällainen yhteistyö ovat välttämättömiä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanolle ja onnistumiselle 
paikallisesti, alueellisesti ja unionin 
tasolla. Toimenpideohjelmat sekä 
tutkimus- ja innovointistrategiat ja 
älykästä erikoistumista koskevat strategiat 
olisi myös kohdistettava Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja rakennerahastojen 
välisten yhteyksien parantamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 344
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta voidaan tiivistää tutkimuksen 
ja innovoinnin välistä yhteyttä, Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta olisi tuettava 
tietämyksen ja teknologian siirtoa 
kiinnittäen huomiota erityisesti julkisen 
alan tutkimuksen ja unionin eri alueiden 
tuotantorakenteen väliseen suhteeseen.

Or. en

Tarkistus 345
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
olisi pyrittävä levittämään ja edistämään 
huipputason tutkimusta kaikilla 
Euroopan alueilla, sillä se on edellytys 
unionin maantieteellisesti tasapainoiselle 
kasvu- ja innovointistrategialle, sekä 
lisäämään tutkijoiden liikkuvuutta 
aivovuodon estämiseksi jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(26 a) Sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan että koheesiopolitiikkaan 
olisi sisällyttävä "huippuosaamisen 
portaikkoa" koskevia välineitä, jotta 
voidaan hyödyntää toimintalinjojen 
välisiä synergioita.

Or. en

Tarkistus 347
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Euroopan alue- ja 
paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamisessa ja unionin 
rahoitusvälineiden tehokkaassa 
koordinoinnissa, erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastojen välisten yhteyksien 
ylläpitämisessä, osana älykkääseen
erikoistumiseen perustuvia alueellisia 
innovointistrategioita. Alueilla on myös 
tärkeä rooli Horisontti 2020 
-puiteohjelman tulosten levittämisessä ja 
täytäntöönpanossa ja täydentävän 
rahoituksen tarjoamisessa.

Or. en

Tarkistus 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä 
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business 
Act) tavoitteita.

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä 
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business 
Act) tavoitteita. Pk-yrityksiä on unionin 
kaikista yrityksistä yli 95 prosenttia, mutta 
niiden välillä on suuria eroja ja 
erityyppisille pk-yrityksille tarvitaan 
erilaista lähestymistapaa. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi sen vuoksi otettava 
käyttöön erilaisia välineitä pk-yritysten 
tutkimus- ja innovointitoimien ja 
valmiuksien tukemiseksi, kuten suora 
rahoitus, yhteistyöhankkeisiin 
osallistumisen lisääminen, rahoituksen 
saatavuuden helpottaminen, osaamisen 
kehittäminen ja koulutus, 
henkilöresurssien liikkuvuus sekä 
Eurostars. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta olisi myös tuettava 
pienehköjä keskisuuria yrityksiä 
(yrittäjävetoiset enintään 
1 000 työntekijän yritykset), joista monilla 
on suuri kasvupotentiaali.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten määritelmä on hyvin laaja. Erityyppiset pk-yritykset edellyttävät erilaista 
lähestymistapaa. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan olisi sisällyttävä erilaisia välineitä, joita 
voidaan käyttää ja kohdentaa pk-yritysten eri alaryhmiin esimerkiksi niiden koon, 
kasvuvaiheen, toimialan ja T&I-valtaisuuden mukaan.

Tarkistus 349
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä 
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small 
Business Act) tavoitteita.

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä 
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tätä varten olisi kehitettävä 
joukko välineitä, joiden avulla tuetaan 
tutkimusta ja innovointia innovointisyklin 
eri vaiheissa ja joissa otetaan huomioon 
erikokoiset ja -tyyppiset pk-yritykset. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
talousarviosta vähintään 20 prosenttia 
olisi kohdennettava pk-yrityksiin sen 
täytäntöönpanon aikana. Vähintään 
10 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman talousarviosta 
myönnetään pk-yrityksille kohdennetun 
välineen kautta, ja yhden erityisen 
hallintorakenteen olisi hallinnoitava ja 
toteutettava kyseistä välinettä.

Or. en

Tarkistus 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business 
Act) tavoitteita.

(27) Pk-yritykset ovat olennainen
innovoinnin, kasvun ja työpaikkojen lähde 
Euroopassa. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa tarvitaan siis pk-yritysten 
vahvaa osallistumista 6 päivänä toukokuuta 
2003 annetun komission suosituksen 
2003/361/EY mukaisesti. Tällä olisi 
edistettävä pk-yrityksiä tukevan aloitteen 
(Small Business Act) tavoitteita.
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Or. fr

Tarkistus 351
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business 
Act) tavoitteita.

(27) Pk-yritykset ovat olennainen
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business 
Act) tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Yliopistoilla on erittäin tärkeä rooli 
unionin tieteellisen ja teknologisen 
perustan luomisessa, koska yliopistot ovat 
sekä koulutuksen että tutkimuksen 
huippuyksiköitä.
Tutkimus- ja teknologiaorganisaatiot 
tuovat yhteen eri toimijoita koko 
innovaatioketjusta perustutkimuksesta 
teknologiseen tutkimukseen, tuote- ja 
prosessikehityksestä prototyyppien 
valmistukseen ja demonstrointiin sekä 
edelleen täysimittaiseen 
täytäntöönpanoon julkisella ja yksityisellä 
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sektorilla.
Teollisuudella ja pk-yrityksillä on 
keskeinen asema tutkimustulosten 
tuomisessa markkinoille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi houkuteltava 
yksityisen sektorin investointeja tutkimus-
ja kehitystoimiin sekä innovointiin, jotta 
voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan 
julkisten ja yksityisten tutkimus- ja 
kehitysinvestointien osuus BKT:stä 
nousee kolmeen prosenttiin.

Or. en

Tarkistus 353
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Yliopistoilla on erittäin tärkeä rooli 
unionin tieteellisen ja teknologisen 
perustan luomisessa, koska yliopistot ovat 
sekä koulutuksen että tutkimuksen 
huippuyksiköitä. Tutkimus- ja 
teknologiaorganisaatiot ovat 
solmukohdassa innovoinnin 
ekosysteemeissä, sillä ne tuovat yhteen 
keskeisiä toimijoita koko 
innovaatioketjusta perustutkimuksesta 
teknologiseen tutkimukseen, tuote- ja 
prosessikehityksestä prototyyppien 
valmistukseen ja demonstrointiin sekä 
edelleen täysimittaiseen 
täytäntöönpanoon julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. Teollisuudella ja pk-yrityksillä 
on keskeinen asema tutkimustulosten 
tuomisessa markkinoille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi houkuteltava 
yksityisen sektorin investointeja tutkimus-
ja kehittämistoimiin sekä innovointiin, 
jotta julkisten ja yksityisten tutkimus- ja 
kehittämisinvestointien osuus BKT:stä 
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nousisi kolmeen prosenttiin, josta kahden 
kolmasosan pitäisi tulla yksityiseltä 
sektorilta.

Or. en

Tarkistus 354
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
vaikutusten maksimoimiseksi olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
monitieteisiin ja tieteidenvälisiin 
toimintatapoihin, jotta tiede voi edistyä 
merkittävästi. Tieteelliset läpimurrot 
saavutetaan usein tieteenalojen ja 
tietämyksen raja- tai leikkauskohdissa. 
Koska Euroopan ongelmat ja haasteet 
ovat monitahoisia, tarvitaan ratkaisuja, 
joita voidaan saada aikaan vain useiden 
tieteenalojen ja yhteiskunnan toimijoiden 
yhteistyöllä.

Or. en

Tarkistus 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
vaikutusten maksimoimiseksi olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
monitieteisiin ja tieteidenvälisiin 
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toimintatapoihin, jotta tiede voi edistyä 
merkittävästi. Tieteelliset läpimurrot 
saavutetaan usein tieteenalojen ja 
tietämyksen raja- tai leikkauskohdissa. 
Koska Euroopan ongelmat ja haasteet 
ovat monitahoisia, tarvitaan ratkaisuja, 
joita voidaan saada aikaan vain useiden 
tieteenalojen ja yhteiskunnan toimijoiden 
yhteistyöllä.

Or. en

Perustelu

Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys ovat ratkaisevia tieteen ja innovoinnin edistymiselle. 
Nykyajan monitahoisia ongelmia ei useinkaan voida ratkaista vain yhden tieteenalan tai 
tutkijoiden keinoin. Siksi parhaiden ratkaisujen löytämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan 
tieteenalojen ja yhteiskunnan toimijoiden yhteisiä tavoitteita tai yhteisiä kognitiivisia 
rakenteita. Siksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi otettava huomioon monitieteisyys ja 
tieteidenvälisyys ja edistettävä niitä.

Tarkistus 356
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Yliopistoilla ja 
tutkimusorganisaatioilla on erittäin 
tärkeä rooli unionin tieteellisen ja 
teknologisen perustan luomisessa, koska 
yliopistot ovat sekä koulutuksen että 
tutkimuksen huippuyksiköitä.

Or. en

Perustelu

Monissa kansallisissa järjestelmissä tutkimusorganisaatioilla on johtava rooli 
korkeatasoisessa tutkimuksessa.
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Tarkistus 357
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Yliopistoilla ja 
tutkimusorganisaatioilla on erittäin 
tärkeä rooli unionin tieteellisen ja 
teknologisen perustan luomisessa, koska 
yliopistot ovat sekä koulutuksen että 
tutkimuksen huippuyksiköitä.

Or. en

Tarkistus 358
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Yliopistoilla on erittäin tärkeä rooli 
unionin tieteellisen ja teknologisen 
perustan luomisessa, koska yliopistot ovat 
sekä koulutuksen että tutkimuksen 
huippuyksiköitä ja niiden olennaisena 
tehtävänä on yhdistää eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen täytäntöönpano 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen.

Or. en

Tarkistus 359
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(27 b) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
vaikutusten maksimoimiseksi olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
perustieteeseen sekä monitieteisiin ja 
tieteidenvälisiin toimintatapoihin, jotta 
tiede voi edistyä merkittävästi. Tieteelliset 
läpimurrot saavutetaan usein 
tieteenalojen raja- tai leikkauskohdissa. 
Koska Euroopan ongelmat ja haasteet 
ovat monitahoisia, tarvitaan ratkaisuja, 
joita voidaan saada aikaan vain useiden 
tieteenalojen yhteistyöllä.

Or. en

Tarkistus 360
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia.

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia. Osana Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa toteutettavalla 
koordinoinnilla ja seurannalla olisi 
taattava resurssien optimaalinen käyttö ja 
estettävä tarpeeton menojen 
päällekkäisyys riippumatta siitä, mitä 
rahoituslähteitä käytetään.

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on huomauttaa, että kaikki synergiat ovat myönteisiä, kunhan toteutetaan 
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erinomaista koordinointia ja asianmukaista seurantaa tarpeettoman päällekkäisyyden 
välttämiseksi.

Tarkistus 361
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia.

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien sekä kumpaakin osapuolta 
hyödyttävien ja kummankin kannalta 
saavutettavien kansainvälisten ohjelmien 
kanssa. Nämä voivat olla muodoltaan myös 
julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia.

Or. en

Perustelu

Vaikka Horisontti 2020 on avoin kolmansien maiden organisaatioille, on varmistettava, että 
kolmansien maiden tutkimusohjelmat ovat avoimia EU:n organisaatioille myös käytännössä 
eivätkä vain teoriassa.

Tarkistus 362
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansainvälisten, kansallisten ja 
alueellisten ohjelmien kanssa. Nämä voivat 
olla muodoltaan myös julkisen sektorin 
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kumppanuuksia. sisäisiä kumppanuuksia.

Or. en

Tarkistus 363
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
Euroopan laajempia kilpailukykytavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, jotka on käynnistetty 
yhteisinä teknologia-aloitteina Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla, 
voidaan jatkaa kun on otettu käyttöön 
paremmin tarkoitukseen sopivat rakenteet.

(29) Suurempaan vaikutukseen voitaisiin
myös pyrkiä yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
Euroopan laajempia 
kilpailukykytavoitteita, tuoda käyttöön 
yksityisiä varoja ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten 
kumppanuuksien olisi perustuttava 
todelliseen kumppanuuteen myös 
yksityisen sektorin sitoumusten ja 
rahoitusosuuksien osalta, ja niissä olisi 
määriteltävä ja pyrittävä saavuttamaan 
konkreettisia tavoitteita, jotka sovitetaan 
yhteen Horisontti 2020 -puiteohjelman 
muiden osien kanssa, kun on kyse teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevista säännöistä, 
käyttöoikeuksista sekä läpinäkyvyydestä ja 
avoimuudesta suhteessa kiinnostuneisiin 
tulokkaisiin ja pieniin toimijoihin, niillä 
olisi edistettävä koko arvoketjun 
osallistumista ja kannustettava uusia 
yksityisiä tutkimus- ja 
kehittämisinvestointeja, ja ne olisi 
sovitettava yhteen unionin strategisen 
tutkimus- ja kehittämis- sekä 
innovointilinjauksen kanssa. Julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotka 
on käynnistetty yhteisinä teknologia-
aloitteina Euroopan yhteisön 
seitsemännestä tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
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puiteohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1982/2006/EY nojalla, voidaan jatkaa kun 
on otettu käyttöön paremmin tarkoitukseen 
sopivat rakenteet ja kun edellä mainittuja 
periaatteita kunnioitetaan.

Or. en

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, kuten yhteiset teknologia-aloitteet, voivat 
parantaa EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja tuoda käyttöön yksityisiä varoja, mutta niiden 
olisi täytettävä tietyt vähimmäisehdot, jotka koskevat julkisten varojen suuruista rahoitusta 
yksityisiltä kumppaneilta, teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien tavanomaisten sääntöjen 
soveltamista, käyttöoikeuksia sekä tulokkaiden ja pienten toimijoiden avointa osallistumista, 
ehdotuspyyntöjen läpinäkyvyyttä, niiden täydentävyyttä perinteisiin kansainvälisiin 
yhteistyöhankkeisiin verrattuna ja niiden sovittamista yhteen EU:n strategisen tutkimus- ja 
kehityslinjauksen kanssa.

Tarkistus 364
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
Euroopan laajempia kilpailukykytavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, jotka on käynnistetty 
yhteisinä teknologia-aloitteina Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(29) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
Euroopan laajempia kilpailukykytavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Olemassa olevia julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotka 
on käynnistetty yhteisinä teknologia-
aloitteina Euroopan yhteisön 
seitsemännestä tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan 
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päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla, 
voidaan jatkaa kun on otettu käyttöön 
paremmin tarkoitukseen sopivat rakenteet.

parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1982/2006/EY nojalla, voidaan jatkaa kun 
on otettu käyttöön paremmin tarkoitukseen 
sopivat rakenteet. Erityisesti niiden 
hallintoa ja toimintaa olisi tarkistettava, 
jotta voidaan varmistaa avoin, läpinäkyvä, 
vaikuttava ja tehokas toiminta sekä antaa 
monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille 
sidosryhmille mahdollisuus osallistua 
puiteohjelmaan. Komission olisi lisäksi 
arvioitava mahdollisuutta sisällyttää 
yhteisiin teknologia-aloitteisiin ja muihin 
vakiintuneisiin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin 
koulutusnäkökulma, sillä se on 
osaamiskolmion keskeinen osatekijä.

Or. en

Tarkistus 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
Euroopan laajempia kilpailukykytavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, jotka on käynnistetty 
yhteisinä teknologia-aloitteina Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla, 
voidaan jatkaa kun on otettu käyttöön 

(29) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
Euroopan laajempia kilpailukykytavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, jotka on käynnistetty 
yhteisinä teknologia-aloitteina Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla, 
voidaan jatkaa kun on otettu käyttöön 
paremmin tarkoitukseen sopivat rakenteet.
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paremmin tarkoitukseen sopivat rakenteet. Komission olisi tarjottava yksi ainoa 
rahoituslähde, paitsi jos komission ja 
jäsenvaltioiden välillä on selkeä sopimus 
siitä, että jonkin erityisaloitteen yhteiseen 
rahoitukseen on riittävä talousarvio.

Or. en

Perustelu

Vakiintuneilla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla on suuret hallintomenot, ja 
niiden valmistelu vie aikaa. Määritellyt kriteerit täyttävien uusien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien olisi perustuttava rahoitusmalliin, jossa on yksi ainoa rahoituslähde 
(komissio). Yksi ainoa rahoituslähde Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (komissio) on paras 
ratkaisu, jotta voidaan yksinkertaistaa hankkeiden täytäntöönpanoa ja varmistaa 
tasavertaiset osallistumismahdollisuudet eri osallistujamaissa.

Tarkistus 366
Christian Ehler

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, 
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.

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn ja tarvittaessa 
vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa. Kansainvälinen 
tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyö 
olisi kohdennettava siten, että se edistää 
Eurooppa 2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamista kilpailukyvyn 
parantamiseksi, 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. Komission olisi laadittava 
unionin toimintalinjojen ja tarpeiden 
perusteella strategia, jotta voidaan 
paremmin kohdentaa ja priorisoida 
kansainvälistä yhteistyötä tieteen, 
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teknologian ja innovoinnin alalla, sekä 
yksilöitävä keskeiset kolmannet maat sekä 
tieteen ja teknologian alat, joihin toimet 
keskitetään.

Or. en

Tarkistus 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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, 
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.

(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, 
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. Kansainvälisessä 
yhteistyössä olisi otettava huomioon 
syrjäisimpien alueiden sekä 
merentakaisten maiden ja alueiden 
valmiudet ja mahdollinen tehtävä 
kyseisellä maailman alueella.

Or. fr

Perustelu

EU:n syrjäisimpiä alueita sekä merentakaisia maita ja alueita on ympäri maailmaa, ja ne 
voivat siten toimia unionin toiminnan yhteyspisteinä etenkin kansainvälisen yhteistyön alalla.
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Tarkistus 368
Marita Ulvskog

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, 
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.

(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, 
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. Unionin ulko- ja 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 
takaamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansiin maihin sovellettavia 
erityissääntöjä, kun niitä voidaan 
perustellusti epäillä 
ihmisoikeusloukkauksista tai 
osallisuudesta aseellisiin tai alueellisiin 
selkkauksiin, varmistamalla, ettei 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
myönnetty rahoitus ole ristiriidassa 
unionin keskeisten arvojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 369
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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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, 
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.

(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, 
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. Kolmansien maiden 
kanssa tehtävää tutkimusalan yhteistyötä, 
johon mahdollisesti liittyy kaksikäyttöä, 
olisi vältettävä kaikkien sellaisten maiden 
kanssa, jotka eivät kunnioita 
ihmisoikeuksia, YK:n päätöslauselmia 
eivätkä kansainvälistä oikeutta.

Or. en

Tarkistus 370
Vicky Ford

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 ja 
kansainvälisten tutkimusalan 
yhteistyöverkostojen tukemiseksi, muun 
muassa luomalla synergioita ulkoisten 
ohjelmien kanssa ja tukemalla unionin 
osallistumista kansainvälisiin sitoumuksiin, 
kuten vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 371
Judith A. Merkies

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, 
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.

(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, 
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 
Rio+20-tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras



AM\906699FI.doc 113/189 PE492.656v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Olisi harkittava sitä, että 
kannustetaan tutkimusryhmien 
osallistumista erilaisiin hankkeisiin, jotta 
voidaan parantaa tutkimuksen ja 
innovoinnin laatua sekä lisätä 
kansainvälisen yhteistyön 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 373
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa 
julkisten menojen tehokkuuden 
varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen,
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa.

(31) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa 
julkisten menojen tehokkuuden 
varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen tai
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen.

Or. fr

Tarkistus 374
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen omaksua 
uusi lähestymistapa valvontaan ja 
riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että eurooppalaisen 
tutkimusrahoituksen hallinnoinnin olisi 
oltava osallistujiin päin selvemmin 
luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa. Seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) 
väliarvioinnissa todetaan, että merkittävä 
täytäntöönpanon yksinkertaistaminen 
edellyttää radikaalimpaa lähestymistapaa ja 
että riskin ja luottamuksen välistä 
tasapainoa on korjattava.

(32) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen omaksua 
uusi lähestymistapa valvontaan ja 
riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että eurooppalaisen 
tutkimusrahoituksen hallinnoinnin olisi 
oltava osallistujiin päin selvemmin 
luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa. Seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) 
väliarvioinnissa todetaan, että merkittävä 
täytäntöönpanon yksinkertaistaminen 
edellyttää radikaalimpaa lähestymistapaa ja 
että riskin ja luottamuksen välistä 
tasapainoa on korjattava. Hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön 
yksinkertaistaminen olisi toteutettava 
ennen Horisontti 2020 -puiteohjelman 
käynnistämistä.

Or. en

Tarkistus 375
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 
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2020 -puiteohjelma', ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä.

2020 -puiteohjelma', ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä. Tämän 
asetuksen nojalla ei rahoiteta tämän 
ohjelman toteuttamisesta aiheutuvia 
komission hallintomenoja eikä Galileon, 
GMES:n tai ITERin kaltaisten suurten 
eurooppalaisten 
infrastruktuurihankkeiden rakentamista 
eikä toimintaa. 

Or. en

Perustelu

Seitsemättä puiteohjelmaa käytettiin liian usein "väärin" suurten eurooppalaisten hankkeiden, 
kuten Galileon, GMES:n tai ITERin, rahoitusvajeiden paikkaamiseen. Parlamentti tosin tukee 
näitä hankkeita ja niiden rahoitusta, mutta olisi tehtävä selväksi, ettei Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoiteta niiden ylimääräisiä kustannuksia hankkeiden käynnistysvaiheessa 
tai niiden toiminnan aikana.

Tarkistus 376
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 
2020 -puiteohjelma', ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä.

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 
2020 -puiteohjelma', ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
yhteiskunnalle, taloudelle ja teollisuudelle 
tarjoamien mahdollisuuksien parempaa 
hyödyntämistä.
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Or. en

Tarkistus 377
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'tutkimus- ja innovointitoimilla' 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
demonstrointiin ja innovointiin liittyvien 
toimien koko kirjoa, mukaan lukien 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa tehtävän 
yhteistyön edistäminen, tulosten 
levittäminen ja optimointi sekä tutkijoiden 
koulutuksen ja liikkuvuuden edistäminen 
unionissa;

a) 'tutkimus- ja innovointitoimilla' 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
demonstrointiin ja innovointiin liittyvien 
toimien koko kirjoa, mukaan lukien 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa tehtävän 
yhteistyön edistäminen, tulosten avoin 
saatavuus, levittäminen ja optimointi sekä 
tutkijoiden koulutuksen ja liikkuvuuden 
edistäminen unionissa;

Or. en

Tarkistus 378
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudella' kumppanuutta, jossa 
julkisen sektorin kumppanit, unioni ja 
tarvittaessa muut kumppanit sitoutuvat
yhdessä tukemaan tutkimus- ja 
innovointiohjelman tai -toimien 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa;

d) 'julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudella' kumppanuutta yksityisen
sektorin kumppaneiden ja julkisen 
sektorin kumppaneiden, kuten 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja 
muiden julkisen sektorin organisaatioiden 
välillä, ja jota unioni ja sen kumppanit 
yhdessä tukevat tukeakseen tutkimus- ja 
innovointiohjelman tai -toimien 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa;

Or. en
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Tarkistus 379
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'julkisen sektorin sisäisellä 
kumppanuudella' kumppanuutta, jossa 
alueellisen, kansallisen tai kansainvälisen 
tason julkisoikeudelliset yhteisöt tai 
yhteisöt, jotka suorittavat julkisen palvelun 
tehtäviä, sitoutuvat yhdessä unionin kanssa 
tukemaan tutkimus- ja innovointiohjelman 
tai -toimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

e) 'julkisen sektorin sisäisellä 
kumppanuudella' kumppanuutta, jossa 
paikallisen, alueellisen, kansallisen tai 
kansainvälisen tason julkisoikeudelliset 
yhteisöt tai yhteisöt, jotka suorittavat 
julkisen palvelun tehtäviä, sitoutuvat 
yhdessä unionin kanssa tukemaan 
tutkimus- ja innovointiohjelman tai 
-toimien kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Or. ro

Tarkistus 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'tutkimusinfrastruktuureilla' 
laitteistoja, resursseja, 
organisaatiojärjestelmiä ja palveluja, joita 
tutkimusyhteisöt käyttävät tutkimuksen 
tekemiseen ja innovointiin eri aloilla. 
Niitä voidaan tarvittaessa käyttää 
tutkimuksen ulkopuolella, esimerkiksi 
koulutukseen tai julkisiin palveluihin. 
Näihin kuuluvat merkittävät tieteelliset 
välineistöt (tai välinekokonaisuudet), 
tietopohjaiset resurssit, kuten kokoelmat, 
arkistot tai tieteellinen tieto, sähköiset 
infrastruktuurit, kuten data-, tietokone- ja 
ohjelmistojärjestelmät, viestintäverkostot 
ja -järjestelmät, joilla edistetään 
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avoimuutta ja digitaalista luottamusta, ja 
muut tutkimuksessa ja innovoinnissa 
huippuosaamisen saavuttamiseen 
tarvittavat luonteeltaan ainutkertaiset 
infrastruktuurit;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan saada aikaan infrastruktuurin käsitteeseen viittaava yhteinen määritelmä, 
lainsäädäntöasiakirjaan on sisällytettävä jo käytössä oleva käsite, jolla laajennetaan 
kiinteistöihin ja fyysiseen investointeihin liittyvää perinteistä tulkintaa.

Tarkistus 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) 'älykkäällä erikoistumisella' käsitettä 
Euroopan unionin tutkimus- ja 
kehittämis- sekä innovaatiopolitiikan 
kehittämiseksi. Älykkään erikoistumisen 
tavoitteena on edistää julkisten 
investointien tehokasta ja vaikuttavaa 
käyttöä hyödyntämällä maiden ja 
alueiden välisiä synergioita ja 
vahvistamalla niiden 
innovointivalmiuksia. Älykästä 
erikoistumista koskeva strategia laaditaan 
monivuotisesta strategiaohjelmasta, jonka 
tavoitteena on kehittää toimiva 
kansallinen tai alueellinen tutkimuksen 
innovointijärjestelmä;

Or. en

Perustelu

Älykäs erikoistuminen on tehtävä, joka alueiden on hoidettava omien valmiuksiensa 
määrittämistä ja tulevan alueellisen strategisen ohjelmansa suunnittelua varten. Se on 
alhaalta ylöspäin etenevä vaatimus, jonka avulla voidaan siirtää varoja rakennerahastoista 
innovointi- ja Horisontti 2020 -ohjelmiin.
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Tarkistus 382
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävyys, talouden 
kehitys ja selviytymiskyky, sosiaalinen 
osallisuus ja teollisuuden kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, siirtää 
tutkimustuloksia kaikille koulutustasoille,
luoda uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
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kilpailukyky pitkällä aikavälillä. varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Or. en

Perustelu

Koulutus on erittäin tärkeä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke. Se on olennainen 
väline Euroopan vahvuudelle. Siirrot tieteestä koulutusohjelmiin olisi otettava mukaan.

Tarkistus 384
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen 
huipputason tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitukselle ja toimii siten välineenä, 
jonka avulla voidaan houkutella yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä. Se on kohdennettava 
toimiin, joissa unionin tason toiminta tuo 
enemmän lisäarvoa kuin kansallisen tai 
alueellisen tason toiminta.

Or. en

Tarkistus 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen 
huipputason tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitukselle ja toimii siten välineenä, 
jonka avulla voidaan houkutella yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä sekä puuttua unionin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Perustelu

Huippuosaaminen on puiteohjelman tärkein ja kattavin rahoitusperuste, ja se olisi mainittava 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteissa.

Tarkistus 386
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen 
huipputason tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitukselle ja toimii siten välineenä, 
jonka avulla voidaan houkutella yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä.

Or. en
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Perustelu

Huippuosaaminen on puiteohjelman tärkein ja kattavin rahoitusperuste, ja se olisi mainittava 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteissa.

Tarkistus 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen 
huipputason tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitukselle ja toimii siten välineenä, 
jonka avulla voidaan houkutella yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 388
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen 
huipputason tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitukselle ja toimii siten välineenä, 
jonka avulla voidaan houkutella yksityisiä 
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uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 389
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen 
huipputason tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitukselle ja toimii siten välineenä, 
jonka avulla voidaan houkutella yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 390
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
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toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella julkisia ja yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
sekä maailmanlaajuinen johtoasema 
tieteen alalla pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 391
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella julkisia ja yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia ja varmistaa 
Euroopan kestävä kasvu ja kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 392
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma toteutetaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden ja 
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paikallisviranomaisten harjoittama 
tutkimus- ja innovointipolitiikka on 
täydentävää ja tuo unionin lisäarvoa.

Or. fr

Tarkistus 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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 
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. Välineet, jotka muodostavat 
yhteyden tutkimuksen ja innovoinnin sekä 
rakennerahastojen välille, on pantava 
täytäntöön ohjelmien "Osaavat alueet" ja 
"Älykäs erikoistuminen" kautta. Näiden 
välineiden on sijaittava eurooppalaisen 
tutkimusalueen sisällä, jotta voidaan 
luoda puolueettomia indikaattoreita 
"huippuosaamisen portaikkoja" varten.

Or. en

Perustelu

"Osaavat alueet" ja "Älykäs erikoistuminen" voivat olla tärkeitä välineitä rakennerahastojen 
ja Horisontti 2020 -puiteohjelman välisille synergioille.

Tarkistus 394
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
yhteiskunnan ja talouden rakentamista 
koko unionin alueella kokoamalla 
riittävästi uutta tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta ja näin 
myötävaikuttamalla tavoitteeseen, jonka 
mukaan tutkimuksen ja innovoinnin 
osuus BKT:stä on kolme prosenttia koko 
unionissa vuoteen 2020 mennessä. 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

Tarkistus 395
Vicky Ford

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 

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 esimerkillisillä erityistoimilla, 
joilla edistetään eurooppalaista 
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johdanto-osassa. tutkimusta ja innovointia. Asiaankuuluvat 
suorituskykyindikaattorit esitetään liitteen I 
johdanto-osassa.

Or. en

Tarkistus 396
Gunnar Hökmark

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 
maailman johtavan osaamiseen ja 
innovointiin perustuvan talouden 
rakentamista koko unionin alueella 
kokoamalla riittävästi uutta tieteen 
eturintamassa olevan ja huipputason 
tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin 
rahoitusta. Näin se tukee 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisten 
osaamiskeskusten perustamista ja 
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

Tarkistus 397
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
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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.

osaamiseen, kestävyyteen 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.

Or. en

Tarkistus 398
Silvia-Adriana Ţicău

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 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
yhteiskunnan 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.

Or. ro

Tarkistus 399
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) teollisuuden johtoasema b) teollisuuden ja palvelujen johtoasema

Or. ro

Tarkistus 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) tietämys, tiede ja teknologia sekä 
luonnontieteet, terveys, maa, ympäristö, 
luonnonvarat ja elintarvikkeiden 
turvallisuus

Or. en

Perustelu

On tehtävä ero teknologioiden ja teknisten tieteiden sekä inhimillisiä ja sosiaalisia tarpeita 
koskevan tutkimuksen välillä.

Tarkistus 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteiskunta-, talous- ja humanistiset 
tieteet sekä väestökehityksen haasteet, 
koulutus, alueelliset kysymykset, hallinto, 
kulttuuri, digitaaliset sisällöt, 
humanistiset tieteet, kulttuuriperintö ja 
aineettoman tietämyksen alat.

Or. en
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Perustelu

Aineettomat tietämyksen alat ovat tärkeitä, kun on sopeuduttava maailmanlaajuisiin 
haasteisiin.

Tarkistus 402
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
painotetaan sukupuolittain 
eriytymättömien tutkimusalojen 
edistämistä. Horisontti 2020 pyrkii 
yliopistoissa, unionin toimielimissä ja 
jäsenvaltioissa edistämään tiedettä 
kummankin sukupuolen kannalta 
kiinnostavana alana aina koulutuksen 
varhaisista vaiheista alkaen sekä ajatusta 
mies- ja naistutkijoista esikuvina. 
Valistuskampanjoiden avulla se antaa 
tietoa tutkijaksi pääsemisen edellytyksistä 
ja tutkimusalan tarjoamista 
mahdollisuuksista sekä tietoa 
äitiysetuuksista.

Or. it

Tarkistus 403
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tästä ohjelmasta ei rahoiteta 
Galileon, GMES:n tai ITERin kaltaisten 
suurten eurooppalaisten 
infrastruktuurihankkeiden rakentamista 
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tai toimintaa.

Or. en

Tarkistus 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
painopistealueissa ja toimien päälinjat 
voidaan ottaa huomioon Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
esiin nousevat uudet ja ennakoimattomat 
tarpeet. Näitä voivat olla uusien 
mahdollisuuksien, kriisien ja uhkien tai 
uusien unionin politiikkojen 
kehittämistarpeiden edellyttämät toimet 
sekä sellaisten toimien pilotointi, joita 
kaavaillaan tuettaviksi tulevista 
ohjelmista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 а. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
edistetään tutkijanuran houkuttavuutta 
kaikkialla Euroopassa ja lievitetään 
aivovuodon vaikutuksia. Tämän vuoksi se 
on pantava täytäntöön tavalla, joka 
edistää tutkijoiden sisämarkkinoiden 
luomista, erityisesti mahdollistamalla 
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asianmukaiset mekanismit Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan osallistuvien 
tutkijoiden palkkaerojen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 406
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 87740 miljoonaa 
euroa, josta enintään 86198 miljoonaa 
euroa osoitetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
XIX osaston soveltamisalaan kuuluviin 
toimiin.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 87740 miljoonaa 
euroa, josta enintään 98,8 prosenttia
osoitetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) XIX osaston 
soveltamisalaan kuuluviin toimiin.

Or. it

Tarkistus 407
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Huipputason tiede, 27818 miljoonaa
euroa

a) Huipputason tiede, 32,3 prosenttia

Or. en

Tarkistus 408
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Huipputason tiede, 27818 miljoonaa 
euroa

a) Huipputason tiede, 31,8 prosenttia 
(ITERiä edeltävästä) 
kokonaistalousarviosta

Or. en

Perustelu

Tähän varatussa talousarvio-osuudessa ei oteta huomioon ehdotustani, että ITERin 
sitoumukset sisällytetään laajennettuun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarvioon.

Tarkistus 409
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Huipputason tiede, 27818 miljoonaa 
euroa

a) Huipputason tiede, 27,1 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta

Or. it

Tarkistus 410
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Teollisuuden johtoasema, 
20280 miljoonaa euroa

b) Teollisuuden johtoasema, 
30280 miljoonaa euroa

Or. fr
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Perustelu

Tutkimus ja innovointia ovat keskeisiä tekijöitä teollisuuspolitiikan onnistumisen ja 
teollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamisen kannalta. On johdonmukaista lisätä 
teollisuudelle korvamerkittyä rahoitusta 10 miljardilla eurolla leikkaamalla vastaavasti 
yhteiskunnallisten haasteiden talousarviota.

Tarkistus 411
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Teollisuuden johtoasema, 
20280 miljoonaa euroa

b) Teollisuuden johtoasema, 
28,8 prosenttia kokonaisrahoituksesta

Or. it

Tarkistus 412
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Teollisuuden johtoasema, 
20280 miljoonaa euroa

b) Teollisuuden johtoasema, 26 prosenttia

Or. en

Tarkistus 413
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Teollisuuden johtoasema, b) Teollisuuden johtoasema, 
23,3 prosenttia (ITERiä edeltävästä) 
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20280 miljoonaa euroa kokonaistalousarviosta

Or. en

Perustelu

Tähän varatussa talousarvio-osuudessa ei oteta huomioon ehdotustani, että ITERin 
sitoumukset sisällytetään laajennettuun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarvioon.

Tarkistus 414
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Yhteiskunnalliset haasteet,
35888 miljoonaa euroa.

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
25888 miljoonaa euroa.

Or. fr

Perustelu

Määrä olisi jaettava paremmin, ja ylimääräiset 10 miljardia euroa olisi osoitettava 
yhteiskunnallisten haasteiden sijasta teollisuuden johtoasemalle. Yhteiskunnallisiin 
haasteisiin (terveys, hyvinvointi, kestävä maatalous, elintarviketurva, biotalous, merien ja 
merenkulun tutkimus, puhdas energia, älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne, 
ilmastotoimet sekä osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat) jäljelle 
jäävät 25 888 miljoonaa euroa vaikuttavat riittäviltä.

Tarkistus 415
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
35888 miljoonaa euroa.

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
41,3 prosenttia (ITERiä edeltävästä) 
kokonaistalousarviosta.
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Or. en

Perustelu

Tähän varatussa talousarvio-osuudessa ei oteta huomioon ehdotustani, että ITERin 
sitoumukset sisällytetään laajennettuun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarvioon.

Tarkistus 416
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
35888 miljoonaa euroa.

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 39 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta.

Or. it

Tarkistus 417
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
35888 miljoonaa euroa.

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
36,4 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
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tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2212 miljoonaa euroa.

tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria tutkimustoimia varten osoitettavan 
unionin kokonaisrahoituksen 
enimmäismäärä on 2,52 prosenttia1

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta, ottaen huomioon, 
että Yhteisen tutkimuskeskuksen 
talousarvio perustuu lähinnä kiinteisiin 
kustannuksiin (henkilöstö ja 
infrastruktuuri).
1 Prosenttiosuus perustuu komission 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa varten 
ehdottamaan rahoitukseen.

Or. en

Perustelu

JRC tarjoaa tieteellistä tukea EU:n ensisijaisille toimintalinjoille, mikä on välttämätöntä, 
jotta voidaan tehdä asianmukaisia poliittisia päätöksiä keskeisillä aloilla (makrotalous, 
varainhoitosäännöt, ympäristö ja ilmastonmuutos, terveys, maatalous ja elintarviketurva, 
energia ja liikenne, turvallisuus ja turvatoimet). Jotta JRC voi ylläpitää muiden kuin ydinalan 
suorien tutkimustoimien nykytilannetta, rahoitusta tarvitaan 2 212 miljoonaa euroa.

Tarkistus 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2212 miljoonaa euroa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria tutkimustoimia varten osoitettavan 
unionin kokonaisrahoituksen 
enimmäismäärä on 2,52 prosenttia1

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta.

Or. en

Tarkistus 420
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2212 miljoonaa euroa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2,5 prosenttia (ITERiä edeltävästä) 
kokonaistalousarviosta.

Or. en

Perustelu

Tähän varatussa talousarvio-osuudessa ei oteta huomioon ehdotustani, että ITERin 
sitoumukset sisällytetään laajennettuun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarvioon.

Tarkistus 421
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2 212 miljoonaa euroa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2,5 prosenttia kokonaisrahoituksesta.

Or. it

Tarkistus 422
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2212 miljoonaa euroa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2,3 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 423
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria tutkimustoimia varten osoitettavan 
unionin kokonaisrahoituksen 
enimmäismäärä määritetään sen 
tarpeiden mukaan, ottaen huomioon, että 
Yhteisen tutkimuskeskuksen talousarvio 
perustuu lähinnä kiinteisiin 
kustannuksiin (henkilöstö ja 
infrastruktuuri).

Or. en

Perustelu

Yhteinen tutkimuskeskus tarjoaa tieteellistä tukea EU:n ensisijaisille toimintalinjoille, mikä 
on välttämätöntä, jotta voidaan tehdä asianmukaisia poliittisia päätöksiä keskeisillä aloilla 
(makrotalous, varainhoitosäännöt, ympäristö ja ilmastonmuutos, terveys, maatalous ja 
elintarviketurva, energia ja liikenne, turvallisuus ja turvatoimet). Jotta JRC voi ylläpitää 
muiden kuin ydinalan suorien tutkimustoimien nykytilannetta, rahoitusta tarvitaan 
2 212 miljoonaa euroa.

Tarkistus 424
Henri Weber
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
kuvattujen kansainvälisten 
yhteistyötoimien osuus on 4 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 425
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
kuvattujen kansainvälisten 
yhteistyötoimien osuus on 4 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

SEUT-sopimuksen 180 artiklan nojalla kansainvälinen yhteistyö on yksi neljästä 
puiteohjelmassa toteutettavasta toimesta. Perussopimuksen 182 artiklassa määrätään, että 
sen osuus vahvistetaan ohjelmassa. Sen vuoksi ehdotetaan, että kyseiseksi osuudeksi 
vahvistetaan 4 prosenttia, joka on vastaava keskiarvo aiemmissa T&K-puiteohjelmissa.

Tarkistus 426
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varaa asianmukaiset 
määrärahat ehdotuspyyntöihin, joihin 
saadaan ennakoitua enemmän 
huipputasoisiksi arvioituja tarjouksia, 
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jotta tarvittaessa voidaan rahoittaa 
useampaa kuin yhtä hanketta.

Or. en

Tarkistus 427
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa 
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1542 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
XVII osaston soveltamisalaan kuuluvia 
toimia varten. Toinen enintään 
1652 miljoonan euron määrärahaerä 
maksetaan 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn arvioinnin jälkeen. Tämä 
lisämääräraha asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti 2 kohdan c alakohdassa 
esitetyn painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteelle 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on xxx miljoonaa euroa 
siten kuin liitteessä II esitetään.

Koska on tarpeen yksilöidä ja valita 
vahvimmat osaamis- ja innovointiyhteisöt,
joilla on suurimmat mahdollisuudet 
saavuttaa nopeasti kriittinen massa, 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen vuoden 
2014 valintaprosessi on avoin 
hakemuksille seuraavien ennalta 
määritettyjen aiheiden puitteissa:
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– tervettä elämää ja aktiivisena 
ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta
– raaka-aineet
– tulevaisuuden ruokahuolto 
(Food4Future)
– kaupunkiliikenne
– lisäarvoa tuova valmistusteollisuus
– älykäs turvallinen yhteiskunta.
Osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
valintaprosessin aiheista valitaan useita 
osaamis- ja innovointiyhteisöjä. Valittujen 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen määrä 
perustuu eurooppalaisten konsortioiden 
kypsyyteen ja valmiuteen muodostaa 
uskottavia osaamis- ja 
innovointiyhteisöjä, mahdollisiin 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
vaikutuksiin sekä synergioiden 
mahdollisuuksiin muiden aloitteiden 
kanssa samoin kuin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
varojenkäyttökykyyn ja käytettävissä 
olevaan talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1542 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
vähimmäismäärä on 3,64 prosenttia 
kokonaistalousarviosta siten kuin liitteessä 
II esitetään.
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XVII osaston soveltamisalaan kuuluvia 
toimia varten. Toinen enintään 
1652 miljoonan euron määrärahaerä 
maksetaan 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn arvioinnin jälkeen. Tämä 
lisämääräraha asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti 2 kohdan c alakohdassa 
esitetyn painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteelle 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Or. en

Tarkistus 429
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1542 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII 
osaston soveltamisalaan kuuluvia toimia 
varten. Toinen enintään 1652 miljoonan 
euron määrärahaerä maksetaan 
26 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
arvioinnin jälkeen. Tämä lisämääräraha 
asetetaan saataville tasasuhtaisesti 
2 kohdan c alakohdassa esitetyn 
painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteelle 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 2,9 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta siten kuin liitteessä 
II esitetään.
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määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Or. it

Tarkistus 430
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1542 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII 
osaston soveltamisalaan kuuluvia toimia 
varten. Toinen enintään 1652 miljoonan 
euron määrärahaerä maksetaan 
26 artiklan 1 kohdassa säädetyn arvioinnin 
jälkeen. Tämä lisämääräraha asetetaan 
saataville tasasuhtaisesti 2 kohdan 
c alakohdassa esitetyn painopistealueen 
"Teollisuuden johtoasema" 
erityistavoitteelle "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 1,2 prosenttia (ITERiä 
edeltävästä) kokonaistalousarviosta siten 
kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 48 prosenttia tästä
talousarviosta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII 
osaston soveltamisalaan kuuluvia toimia 
varten. Toinen enintään 52 prosentin 
osuus määrästä, joka on 1,2 prosenttia 
(ITERiä edeltävästä) 
kokonaistalousarviosta, maksetaan 
ainoastaan 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn arvioinnin jälkeen. Tämä 
lisämääräraha asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti 2 kohdan c alakohdassa 
esitetyn painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteelle "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Or. en
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Perustelu

Tähän varatussa talousarvio-osuudessa ei oteta huomioon ehdotustani, että ITERin 
sitoumukset sisällytetään laajennettuun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarvioon.

Tarkistus 431
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ensimmäisessä erässä nykyisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen käynnissä 
olevan kehittämisen sekä 
siemenrahoituksen kolme uutta osaamis- ja 
innovointiyhteisöä käsittävän toisen aallon 
käynnistämiseen;

a) ensimmäisessä erässä nykyisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen käynnissä 
olevan kehittämisen sekä 
siemenrahoituksen kolme uutta osaamis- ja 
innovointiyhteisöä käsittävän toisen aallon 
käynnistämiseen vuonna 2014;

Or. en

Tarkistus 432
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toisessa erässä jo perustettujen osaamis-
ja innovointiyhteisöjen käynnissä olevan 
kehittämisen sekä siemenrahoituksen 
kolme uutta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä käsittävän kolmannen 
aallon käynnistämiseen.

b) toisessa erässä jo perustettujen osaamis-
ja innovointiyhteisöjen käynnissä olevan 
kehittämisen sekä siemenrahoituksen 
yhden uuden osaamis- ja 
innovointiyhteisön käsittävän kolmannen 
aallon käynnistämiseen, jos väliarvioinnin 
jälkeen voidaan osoittaa, että osaamis- ja 
innovointiyhteisöt ovat 
kustannustehokkain, eniten lisäarvoa 
tuova keino saavuttaa teollisuuden 
johtoaseman ja yhteiskunnallisten 
haasteiden tavoitteet.
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Or. en

Tarkistus 433
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toisessa erässä jo perustettujen osaamis-
ja innovointiyhteisöjen käynnissä olevan 
kehittämisen sekä siemenrahoituksen 
kolme uutta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä käsittävän kolmannen 
aallon käynnistämiseen.

b) toisessa erässä jo perustettujen osaamis-
ja innovointiyhteisöjen käynnissä olevan 
kehittämisen sekä siemenrahoituksen 
kolme uutta osaamis- ja innovointiyhteisöä
käsittävän kolmannen aallon 
käynnistämiseen vuonna 2018.

Or. en

Tarkistus 434
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toinen määräraha annetaan käyttöön 
26 artiklan 1 kohdassa säädetyn arvioinnin 
jälkeen, jossa otetaan erityisesti huomioon:

Toinen määräraha annetaan käyttöön vasta
26 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
myönteisen arvioinnin jälkeen, jossa 
otetaan erityisesti huomioon:

Or. en

Tarkistus 435
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen vaikutus Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen.

c) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen vaikutus Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen, ottaen erityisesti 
huomioon, ovatko osaamis- ja 
innovointiyhteisöt ovat 
kustannustehokkain, eniten lisäarvoa 
tuova keino saavuttaa tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 436
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon tieteen, 
teknologian ja innovoinnin muuttuva 
luonne sekä tarvittaessa mukauttaa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa uusiin 
tilanteisiin ja tarpeisiin, komissio voi 
26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
säädetyn väliarvioinnin jälkeen 26 a, 26 b 
ja 26 c artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä muuttaa liitteessä II esitettyä 
rahoituksen ohjeellista jakautumista 
enintään 15 prosenttia kullekin 
painopistealueelle ja erityistavoitteelle 
sekä soveltuvin osin liitteessä I esitetyille 
erityistavoitteille ja toimille alun perin 
osoitetusta kokonaismäärästä.
Komissio ottaa liitteitä I ja II 
muuttaessaan erityisesti huomioon
a) ohjelman eri osien osuuden Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;
b) keskeisten indikaattorien kehittämisen 
ohjelmien eri osien tulosten ja vaikutusten 
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arvioimiseksi erityisohjelman liitteen II 
mukaisesti;
c) ohjelman eri osien ja välineiden, 
mukaan lukien rahoitusvälineet, 
odotettavissa olevat tulevat 
rahoitustarpeet.

Or. en

Perustelu

On tärkeää pitää ohjelma joustavana ja antaa komissiolle keinot reagoida uusiin ja 
ennakoimattomiin haasteisiin tai tapahtumiin. Tällöin olisi kuitenkin varmistettava 
mahdollisimman suuri läpinäkyvyys ja demokraattinen tilivelvollisuus, eikä lainsäätäjien 
tekemiä poliittisia valintoja saisi vesittää.

Tarkistus 437
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitus 
voi kattaa menoja, jotka liittyvät Horisontti 
2020 -puiteohjelman hallinnoinnin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-
ja arviointitoimiin ja erityisesti selvityksiin 
ja asiantuntijatapaamisiin siltä osin kuin 
ne liittyvät Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteisiin; lisäksi se voi kattaa menoja, 
jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja vaihtoa 
palveleviin tietotekniikkaverkkoihin, sekä 
muita teknisen ja hallinnollisen tuen 
menoja, joita komissiolle aiheutuu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
hallinnoinnista.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitus 
voi kattaa menoja, jotka liittyvät Horisontti 
2020 -puiteohjelman hallinnoinnin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-
ja arviointitoimiin ja erityisesti selvityksiin 
ja asiantuntijoiden työhön siltä osin kuin 
tällainen työ liittyy Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteisiin perustuvia 
tutkimushankkeita koskevien lausuntojen 
antamiseen; lisäksi se voi kattaa menoja, 
jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja vaihtoa 
palveleviin tietotekniikkaverkkoihin, sekä 
muita teknisen ja hallinnollisen tuen 
menoja, joita komissiolle aiheutuu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
hallinnoinnista.

Or. pl
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Perustelu

Asiantuntijoiden olisi tehtävä työtä eikä vain tavattava, ja heidän olisi kaikin keinoin 
pyrittävä välttämään yleisluonteisia analyyseja. On paljon tärkeämpää, että he antavat 
lausuntoja täsmällisistä hankkeista.

Tarkistus 438
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 
tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen 
arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää eikä 
3 kohdassa vahvistettua Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
rahoitusmäärää.

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 
tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen 
arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
20 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 20 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää.

Or. en
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Tarkistus 439
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 
tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen 
arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää eikä 
3 kohdassa vahvistettua Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
rahoitusmäärää.

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 
tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen 
arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää eikä 
3 kohdassa vahvistettua Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
rahoitusmäärää. Komissio ottaa määriä 
uudelleen arvioidessaan huomioon 
erityisesti ohjelman eri osien osuuden 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla 
niiden osuutta vertailukelpoisten 
keskeisten indikaattorien perusteella.

Or. en

Tarkistus 440
Catherine Trautmann
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 
tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen 
arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää eikä 
3 kohdassa vahvistettua Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
rahoitusmäärää.

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 
tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen ja 
budjettivallan käyttäjän erioikeuksia 
täysin kunnioittaen arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää eikä 
3 kohdassa vahvistettua Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
rahoitusmäärää.

Or. fr

Tarkistus 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden assosioituminen Merentakaisten maiden ja alueiden 
osallistuminen sekä kolmansien maiden 
assosioituminen
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Or. fr

Perustelu

Merentakaisten alueiden assosiaatiosta 27. marraskuuta 2001 tehdyn päätöksen 58 artiklassa 
ja liitteessä II F säädetään, että merentakaiset maat ja alueet voivat unioniin assosioituneina 
alueina osallistua EU:n ohjelmiin ja erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmaan.

Tarkistus 442
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) valikoidut kolmannet maat, jotka 
täyttävät seuraavat ehdot:

b) valikoidut kolmannet maat, joiden on 
täytettävä seuraavat ehdot:

Or. en

Tarkistus 443
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) niillä on hyvät tiede-, teknologia- ja 
innovointivalmiudet;

i) ne ovat maailman parhaita kyseisellä 
tutkimusalalla, ja niillä on hyvät tiede-, 
teknologia- ja innovointivalmiudet;

Or. en

Tarkistus 444
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i a) ne voivat myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisen huippuosaamisen 
kehittymiseen Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 445
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ne ovat aikaisemmin saavuttaneet 
hyviä tuloksia osallistuessaan unionin 
tutkimus- ja innovointiohjelmiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 446
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) niillä on läheiset taloudelliset ja 
maantieteelliset yhteydet unioniin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 447
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) niillä on läheiset taloudelliset ja 
maantieteelliset yhteydet unioniin;

iii) niillä on läheiset taloudelliset ja 
maantieteelliset yhteydet unioniin tai niillä 
on erityiset historialliset ja kulttuuriset 
siteet unionin jäsenvaltioihin;

Or. pt

Perustelu

Historialliset ja kulttuuriset siteet olisi myös otettava huomioon kolmansien maiden 
assosioitumisessa puhtaasti taloudellisten ja maantieteellisten yhteyksien ohella, sillä suhteet 
jäsenvaltioihin voivat hyödyttää tämän alan kansainvälistä yhteistyötä.

Tarkistus 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) niillä on läheiset taloudelliset ja 
maantieteelliset yhteydet unioniin;

iii) niillä on läheiset poliittiset, taloudelliset 
ja maantieteelliset yhteydet unioniin;

Or. fr

Perustelu

Yhteisten demokraattisten arvojen olemassaolon on oltava yksi keskeisistä perusteista, kun 
kolmansien maiden kanssa perustetaan tutkimusohjelmia.

Tarkistus 449
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) niissä on demokratian periaatteisiin 
ja tehokkaaseen julkishallintoon 
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perustuva järjestelmä;

Or. it

Tarkistus 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ETA-sopimuksen osapuolina olevat 
EFTA-valtiot kyseisen sopimuksen 
määräysten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ei muuteta komission ehdotuksen sisältöä vaan viitataan selkeästi ETA-
sopimukseen ja siihen, että ETA-sopimuksen osapuolina olevat EFTA-valtiot osallistuvat 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Tarkistus 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Merentakaisten maiden ja alueiden
assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 
tehdyssä neuvoston päätöksessä 
2001/822/EY (päätös merentakaisten 
alueiden assosiaatiosta) tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet voivat 
osallistua Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan siinä säädetyin erityisin 
edellytyksin.

Or. fr
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Perustelu

Merentakaisten alueiden assosiaatiosta 27. marraskuuta 2001 tehdyn päätöksen 58 artiklassa 
ja liitteessä II F säädetään, että merentakaiset maat ja alueet voivat unioniin assosioituneina 
alueina osallistua EU:n ohjelmiin ja erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmaan.

Tarkistus 452
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ehdot, jotka koskevat ETA-
sopimuksen osapuolina olevien EFTA-
valtioiden osallistumista, määritetään 
kyseisen sopimuksen määräysten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on selventää, että ehdot, jotka koskevat ETA-sopimuksen osapuolina 
olevien EFTA-valtioiden osallistumista Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, on pitänyt 
määritellä jo ETA-sopimuksessa eli samalla tavoin kuin niiden osallistuminen nykyiseen 
tutkimusohjelmaan ja aiempiin tutkimusohjelmiin.

Tarkistus 453
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ehdot, jotka koskevat ETA-
sopimuksen osapuolina olevien EFTA-
valtioiden osallistumista, määritetään 
kyseisen sopimuksen määräysten 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on selventää, että ehdot, jotka koskevat ETA-sopimuksen osapuolina 
olevien EFTA-valtioiden osallistumista Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, on pitänyt 
määritellä jo ETA-sopimuksessa eli samalla tavoin kuin niiden osallistuminen nykyiseen 
tutkimusohjelmaan ja aiempiin tutkimusohjelmiin.

Tarkistus 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ehdot, jotka koskevat ETA-
sopimuksen osapuolina olevien EFTA-
valtioiden osallistumista, määritetään 
kyseisen sopimuksen määräysten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on selventää, että ehdot, jotka koskevat ETA-sopimuksen osapuolina 
olevien EFTA-valtioiden osallistumista Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, on pitänyt 
määritellä jo ETA-sopimuksessa eli samalla tavoin kuin niiden osallistuminen nykyiseen 
tutkimusohjelmaan ja aiempiin tutkimusohjelmiin. On tärkeää sisällyttää tekstiin selkeä 
viittaus ETA-sopimukseen, jotta ei tarpeettomasti heikennetä oikeusvarmuutta. Uudessa 
kohdassa on sama sanamuoto kuin Yhteinen Erasmus -ohjelmaa koskevan komission 
ehdotuksen vastaavassa lausekkeessa.

Tarkistus 455
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kolmansien maiden assosioitumista 
rajoitetaan, kun ne ovat osallisina 
sotilaallisissa tai alueellisissa 
selkkauksissa tai kun niitä voidaan 



PE492.656v01-00 158/189 AM\906699FI.doc

FI

perustellusti epäillä 
ihmisoikeusloukkauksista, ja
assosioitumisessa on noudatettava 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[osallistumista koskevat säännöt] 
vahvistettuja erityissääntöjä.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen lisäksi Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista koskeviin 
sääntöihin on tehty joukko tarkistuksia. Tarkistuksessa asetetaan erityissääntöjä maille, jotka 
täyttävät edellä kuvatut perusteet, ja edellytetään perusteellista raportointia, jotta voidaan 
taata "palomuuri" EU:n tutkimusrahoituksen sekä kyseisen sotilaallisen tai alueellisen 
selkkauksen tai ihmisoikeusloukkauksen välille.

Tarkistus 456
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kolmen keskeisen pilarin välillä on 
toteutettava tehokasta koordinointia.

Or. en

Tarkistus 457
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
epäsuoria toimia yhdellä tai useammalla 
asetuksessa (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] säädetyllä 
rahoitusmuodolla, erityisesti avustuksilla, 

1. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
epäsuoria toimia yhdellä tai useammalla 
asetuksessa (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] säädetyllä 
rahoitusmuodolla, erityisesti avustuksilla, 
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palkinnoilla, hankinnoilla ja 
rahoitusvälineillä.

palkinnoilla, hankinnoilla ja 
rahoitusvälineillä. Viimeksi mainittujen on 
oltava pääasiallinen rahoitusmuoto tästä 
ohjelmasta tuettavissa lähellä ketjun 
markkinapäätä olevissa toimissa.

Or. en

Tarkistus 458
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ei 
tueta puolustusalan tutkimus- ja 
innovointitoimia, ja sen ulkopuolelle 
jätetään nimenomaisesti tuki siviili- ja
sotilasalan kaksikäyttöteknologialle.

Or. en

Tarkistus 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Strateginen neuvonta ja koordinointi

Tutkimukseen ja innovointiin, jolla on 
yhteisiä tavoitteita ja jossa tarvitaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tuottamia 
synergioita, sovelletaan strategista 
neuvontaa ja koordinointia.

Or. en
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Tarkistus 460
Hermann Winkler

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. Kaikkien 
asiaankuuluvien tieteenalojen samoin 
kuin teollisuuden tarpeisiin perehtyneiden 
asiantuntijoiden on oltava edustettuina.

Or. de

Tarkistus 461
Christian Ehler

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 

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 
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kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen entistä 
selkeämmällä toimenpiteiden 
valikoimalla, jossa vältetään 
rahoitusrakenteiden päällekkäisyyttä. 

Or. en

Tarkistus 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

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, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja erityisesti iäkkäiden ja 
vammaisten henkilöiden kaltaisten 
kohderyhmien aktiivisista kuulemisista 
sekä läpinäkyvistä ja interaktiivisista 
prosesseista, joilla varmistetaan 
vastuullisen tieteen ja innovoinnin 
tukeminen.

Or. fr

Tarkistus 463
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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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, jotka edustavat 
monenlaisia aloja ja taustoja (myös 
kansalaisyhteiskunnan edustajia),
kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin toteuttaminen.

Or. en

Tarkistus 464
Adam Gierek

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 jäsenvaltioiden pyynnöstä
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.

Or. pl
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava vaikuttaa ratkaisevasti riippumattomien asiantuntijoiden 
luettelon muotoutumiseen, jotta tasapaino ja puolueettomuus voidaan säilyttää 
avustushakemuksia arvioitaessa.

Tarkistus 465
Oreste Rossi

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, teollisuuden 
edustajilta (erityisesti eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden osalta), ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

Or. it

Tarkistus 466
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
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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.

korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen näkemyksistä sekä 
läpinäkyvistä ja interaktiivisista 
prosesseista, joilla varmistetaan 
vastuullisen tieteen ja innovoinnin 
tukeminen.

Or. en

Tarkistus 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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, myös kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten kanssa, sekä 
läpinäkyvistä ja interaktiivisista 
prosesseista, joilla varmistetaan 
vastuullisen tieteen ja innovoinnin 
tukeminen.

Or. en

Tarkistus 468
Corinne Lepage



AM\906699FI.doc 165/189 PE492.656v01-00

FI

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, voittoa 
tavoittelemattomilta 
kansalaisyhteiskunnan foorumeilta,
kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

Or. en

Tarkistus 469
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun otetaan huomioon, että 
naistutkijoiden osallistuminen 
kuudenteen ja seitsemänteen 
puiteohjelmaan oli vähäistä, Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa ratkaistaan tämä 
kysymys tarjoamalla sekä nais- että 
miestutkijoille yhtäläiset 
urakehitysmahdollisuudet ja keskittymällä 
tutkijoiden liikkuvuuteen ja työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamisen keinoihin.

Or. it
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Tarkistus 470
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio ottaa neuvoston päätöksen 
N:o XX/XX/EU [erityisohjelma H2020] 
5 artiklassa säädettyjä työohjelmia 
laatiessaan mahdollisimman laajalti 
huomioon sidosryhmien, jäsenvaltioiden, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
lausunnot ja näkemykset. Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava valiokunta 
voi kutsua komission edustajia 
esittelemään valiokunnassa työohjelmien 
luonnokset.

Or. en

Tarkistus 471
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seitsemännen puiteohjelman tiedettä 
ja yhteiskuntaa koskevan aihealueen 
puitteissa käynnistetyn työn perusteella 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
varmistettava kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen osallistuminen sekä 
tutkimuksen painopisteiden määrittelyyn 
ja tiettyjen työohjelmien suunnitteluun 
että tarvittaessa tutkimustoimiin erityisten 
hankepyyntöjen avulla.

Or. en
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Tarkistus 472
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta kansalaisia ja 
kansalaisyhteiskuntaa voidaan edelleen 
houkutella osallistumaan tutkimukseen, 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista edistäviä, seitsemännen 
puiteohjelman yhteydessä käynnistettyjä 
ohjelmia on jatkettava Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa sekä erillisenä 
ohjelmana että erityistoimina etenkin 
yhteiskunnallisten haasteiden puitteissa. 
On käynnistettävä osallistavaa tutkimusta 
koskevia erityisiä ehdotuspyyntöjä, kun 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt johtavat 
tutkimus- ja innovointitoimia tai kun 
kyseiset järjestöt ja kansalaiset 
osallistuvat puiteohjelmaan aktiivisesti 
osana hanketta.

Or. en

Tarkistus 473
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio perustaa foorumeja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien ja 
tutkijoiden välistä vuoropuhelua varten, 
jotta voidaan varmistaa yhteiskunnallisten 
haasteiden puitteissa vahvistettujen 
tutkimustarpeiden ja painopisteiden 
yhteiskunnallinen merkittävyys.

Or. en
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Tarkistus 474
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
kansalaisten osallistuminen 
tutkimusohjelmien määrittelyyn, 
toteutukseen ja arviointiin on olennaisen 
tärkeää yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi, ja sitä tuetaan koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, myös 
vuotuisia työohjelmia laadittaessa. 
Kunkin yhteiskunnallisen haasteen 
puitteissa perustetaan erityisfoorumi 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisten ja 
tutkijoiden välistä vuoropuhelua varten, 
jotta tutkimuksen painopisteitä voidaan 
käsitellä kullakin erityisalalla.

Or. en

Tarkistus 475
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien puitteissa 
laadittujen tutkimus- ja 
innovaatiolinjausten olennaiset näkökohdat 
otetaan kattavasti huomioon.

2. Myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien puitteissa 
laadittujen tutkimus- ja 
innovaatiolinjausten olennaiset näkökohdat 
otetaan kattavasti huomioon, edellyttäen, 
että ne on laadittu monenlaisia 
asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullen.
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Or. en

Tarkistus 476
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien puitteissa 
laadittujen tutkimus- ja 
innovaatiolinjausten olennaiset näkökohdat 
otetaan kattavasti huomioon.

2. Myös Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin, eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien puitteissa 
laadittujen tutkimus- ja 
innovaatiolinjausten olennaiset näkökohdat 
otetaan kattavasti huomioon.

Or. en

Tarkistus 477
Marita Ulvskog

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 

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 
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lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

lukien hankkeiden sukupuoliulottuvuus, 
sekä tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa kannustetaan ja tuetaan 
toimia Euroopan johtajuuden 
hyödyntämiseksi kilpailussa sellaisten 
uusien prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, joilla edistetään kestävää 
kehitystä laajassa merkityksessä ja 
torjutaan ilmastonmuutosta. Tällainen 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kaikkiin 
painopistealueisiin täysin integroitu 
horisontaalinen lähestymistapa auttaa 
unionia menestymään vähähiilisessä 
niukkojen resurssien maailmassa ja 
kehittämään resurssitehokasta, kestävää 
ja kilpailukykyistä taloutta. 

Or. en

Tarkistus 478
Corinne Lepage

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 

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,
ilmastonmuutokseen, terveisiin meriin ja 
valtameriin ja kestävään kehitykseen,
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
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ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 479
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, pk-yritysten 
osallistumiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja yhteiskuntaa, 
organisaatiota ja järjestelmiä koskevaan 
innovointiin, yhdennettyihin yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, 
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.

Or. en
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Tarkistus 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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 
ja tieteidenväliseen 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.

Or. en

Tarkistus 481
Algirdas Saudargas

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, 



AM\906699FI.doc 173/189 PE492.656v01-00

FI

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,
eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä 
koskevan tutkimuksen kehittämiseen,
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.

Or. en

Tarkistus 482
Christian Ehler

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, tutkimuksen 
ja innovoinnin kuilun kaventamiseen 
Euroopassa, alkuvaiheessa olevien 
pienten huippuosaamisyksiköiden 
löytämiseen ja edistämiseen kaikkialla 
unionissa, yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa, vastuulliseen tutkimukseen 
ja innovointiin, mukaan lukien 
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sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, 
matematiikkaan, 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.

Or. fr

Tarkistus 484
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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
ja tieteidenväliseen tutkimukseen ja 
innovointiin, yhteiskunta-, talous- ja 
humanistisiin tieteisiin, matematiikkaan,
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.

Or. en

Perustelu

On valitettavaa, etteivät matemaatikot ole tähän mennessä saaneet osallistua aiempiin 
puiteohjelmiin. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi korjattava tämä puute ja toteutettava 
asianmukaisia toimia.

Tarkistus 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

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 

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

teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
kehitykseen, eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamiseen ja 
toimintaan, yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa, vastuulliseen tutkimukseen 
ja innovointiin, mukaan lukien 
sukupuolinäkökulma, pk-yritysten 
osallistumiseen tutkimukseen ja 
innovointiin ja yksityisen sektorin 
laajempaan osallistumiseen sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 486
Judith A. Merkies

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 

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, pk-yritysten 
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ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

osallistumiseen tutkimukseen ja 
innovointiin ja yksityisen sektorin 
laajempaan osallistumiseen sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 487
Romana Jordan

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, Euroopan 
laajuisen tutkimusyhteistyön 
laajentamiseen, 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.

Or. en

Tarkistus 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, yleensä 
yksityisen sektorin ja erityisesti pk-
yritysten osallistumiseen sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 489
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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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.

tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
matematiikkaan, 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.

Or. en

Tarkistus 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, tutkimukseen 
ja innovointiin osallistumisen 
laajentamiseen koko unionissa, 
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, 
vastuulliseen tutkimukseen ja innovointiin, 
mukaan lukien sukupuolinäkökohdat, sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
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helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 491
Edit Herczog

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, tutkimukseen 
ja innovointiin osallistumisen 
laajentamiseen koko unionissa, 
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.

Or. en

Tarkistus 492
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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 
ja tieteidenväliseen tutkimukseen ja 
innovointiin, yhteiskunta-, talous- ja 
humanistisiin tieteisiin, eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamiseen ja 
toimintaan, yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa, vastuulliseen ja eettiseen
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat ja ikä, sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 493
Konrad Szymański

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, 

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, 
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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.

eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan,
eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä 
koskevan tutkimuksen kehittämiseen,
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa,
eettisesti vastuulliseen tutkimukseen ja 
innovointiin, mukaan lukien miesten ja 
naisten tasavertaisten mahdollisuuksien 
kunnioittaminen tutkimuksessa, sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen kummankin sukupuolen 
kannalta ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 494
Konrad Szymański

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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 sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en
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Perustelu

Ilmaisu "sukupuolinäkökohdat" on hämärä, kun sillä viitataan hankkeiden sisältöön, ja se 
voidaan yhdistää myös kiistanalaisiin linjauksiin, joista ollaan eri mieltä.

Tarkistus 495
Marisa Matias

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, tutkimuksen 
ja osallistavan tutkimuksen hallintoon 
sekä tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 496
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, tutkimuksen 
entistä osallistavampaan hallintoon, 
osallistuvaan tutkimukseen sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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, 

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, tila-, 
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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.

kaupunki- ja aluekysymyksiä koskevaan 
järjestelmälliseen lähestymistapaan,
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.

Or. en

Perustelu

Ohjelmasta puuttuu kokonaan alue tilallisena ulottuvuutena (maankäyttö, alueet ja 
kaupungit). Tämä on tärkeä ja keskeinen osa yhteiskunnallisia haasteita, ja se on liitettävä 
kaikkiin toimiin.

Tarkistus 498
Elisabetta Gardini

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, 
eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä 
koskevan tutkimuksen kehittämiseen,
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, 
vastuulliseen tutkimukseen ja innovointiin, 
mukaan lukien sukupuolinäkökohdat, sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
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lisäämiseen ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 499
Anna Záborská, Jan Březina

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 
liikkuvuuden helpottamiseen.

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, 
eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä 
koskevan tutkimuksen kehittämiseen,
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, 
eettisesti vastuulliseen tutkimukseen ja 
innovointiin, mukaan lukien miesten ja 
naisten tasavertaisten mahdollisuuksien 
kunnioittaminen tutkimuksessa, sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen kummankin sukupuolen 
kannalta ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 500
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sen varmistamiseksi, että monialaiset 
näkökohdat otetaan asianmukaisesti 
huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa, komissio tekee 
taloudellisen arvioinnin lisäksi 
yhteiskunnallisen, eettisen ja kestävyyteen 
liittyvän arvioinnin tietyistä 
tutkimusohjelmista osana Horisontti 2020 
-puiteohjelman säännöllistä seurantaa ja 
arviointia.

Or. en

Tarkistus 501
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ehdotuspyyntöjen on oltava 
mahdollisimman avoimia, jotta voidaan 
varmistaa, että hakijoilla on riittävästi 
mahdollisuuksia luoda monitieteisiä 
hankkeita, joissa kehitetään innovatiivisia 
ratkaisuja ja jotka liittyvät useisiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueisiin. Työohjelmat on 
määriteltävä yleisesti ja niissä on oltava 
mahdollisimman vähän yksityiskohtia sen 
varmistamiseksi, että kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta 
jätetään riittävästi liikkumavaraa alhaalta 
ylöspäin etenevälle lähestymistavalle ja 
tarjotaan avoimia, kevyitä ja nopeita 
järjestelyjä, jotta Euroopan parhailla 
tutkijoilla, yrittäjillä ja yrityksillä on 
mahdollisuus esittää valitsemiaan 
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läpimurtoratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 502
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Kaikki tutkimus ja innovointi perustuvat 
siihen, että tutkijat, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja kansalaiset voivat avoimesti 
saada, jakaa ja käyttää tieteellistä tietoa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta julkista 
rahoitusta saavissa tieteellisissä 
julkaisuissa on yleisesti noudatettava jo 
seitsemänteen puiteohjelmaan sisältynyttä 
periaatetta, että tieteelliset julkaisut ovat 
vapaasti ja avoimesti käytettävissä 
verkossa tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
kokeiltava julkisrahoitteisessa 
tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn 
tieteellisen tiedon avointa saatavuutta 
verkossa, jotta tällaisen tiedon avoin 
saatavuus on säännönmukaista vuoteen 
2020 mennessä. Samalla tutkimustulosten 
julkistamista on rajoitettava, jos se voi 
vaarantaa patentoinnin.

Or. en

Perustelu

Tutkimuksen ja innovoinnin yhteydessä tuotetaan erittäin arkaluonteista tietoa, ja 
turvallisuussyistä on voitava taata turvallisuus ja patenttioikeudet. Avoimen saatavuuden 
velvoite voitaisiin hyväksyä vain, jos soveltamisala rajoitetaan julkaistuihin versioihin, eikä 
ole olemassa velvoitetta julkaista tutkimustuloksia ja puuttua niiden kaupalliseen 
hyödyntämiseen taikka mahdollisuutta suojata tulokset teollis- ja tekijänoikeuksin. Muussa 
tapauksessa omistusoikeuksia voidaan loukata, mikä heikentäisi yritysten osallistumista 
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Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.


