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Tarkistus 760
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva talous koko unionin 
alueelle ja edistää samalla kestävää 
kehitystä. Se tukee Eurooppa 2020 
-strategiaa ja muita unionin politiikkoja 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa.

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva talous ja 
yhteiskunta koko unionin alueelle ja 
edistää samalla kestävää kehitystä. Se 
tukee Eurooppa 2020 -strategiaa ja muita 
unionin politiikkoja sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamista ja toimintaa.

Or. en

Tarkistus 761
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva talous koko unionin 
alueelle ja edistää samalla kestävää 
kehitystä. Se tukee Eurooppa 2020 
-strategiaa ja muita unionin politiikkoja 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa.

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa maailman johtava
osaamiseen ja innovointiin perustuva 
yhteiskunta koko unionin alueelle ja 
edistää samalla kestävää kehitystä. Se 
tukee Eurooppa 2020 -strategiaa ja muita 
unionin politiikkoja sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamista ja toimintaa.

Or. en

Tarkistus 762
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva talous koko unionin 
alueelle ja edistää samalla kestävää 
kehitystä. Se tukee Eurooppa 2020 -
strategiaa ja muita unionin politiikkoja 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa.

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva talous ja 
yhteiskunta koko unionin alueelle ja 
edistää samalla kestävää kehitystä. Se 
tukee Eurooppa 2020 -strategiaa ja muita 
unionin politiikkoja sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamista ja toimintaa.

Or. en

Tarkistus 763
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva talous koko unionin 
alueelle ja edistää samalla kestävää 
kehitystä. Se tukee Eurooppa 2020 -
strategiaa ja muita unionin politiikkoja 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa.

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva yhteiskunta koko 
unionin alueelle ja edistää samalla kestävää 
kehitystä. Se tukee Eurooppa 2020 -
strategiaa ja muita unionin politiikkoja 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa.

Or. ro

Tarkistus 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntaa hyödyttävässä tieteessä ja 
tieteessä, jossa kaikilla yhteiskunnan 
toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa 
innovaatiosyklissä, innovoinnin tulosten 
laatu, merkittävyys, hyväksyttävyys ja 
kestävyys parantuvat, kun yhteiskunnan 
edut ja arvot otetaan niissä huomioon.

Or. en

Tarkistus 765
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Eurooppa 2020 -strategian t&k-tavoite 
(3 prosenttia BKT:stä);

– t&k:n julkisen rahoituksen tavoite 
(1 prosentti BKT:stä), pyrkimyksenä 
yksityisen rahoituksen houkuttelu, 
toteuttaen siten t&k-tavoitteen eli 
vähintään 3 prosenttia BKT:stä;

Or. en

Tarkistus 766
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuisesti kilpailukykyisten 
osaamiskeskusten rakentamiseksi 
Eurooppaan kansainvälinen yhteistyö 
kolmansien maiden ja kansainvälisten, 
alueellisten tai maailmanlaajuisten 
organisaatioiden kanssa on ratkaisevan 
törkeää. Kansainvälinen yhteistyö on 
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olennaista tieteen eturintamassa olevassa 
tutkimuksessa ja perustutkimuksessa, 
jotta kehittyvien tieteenalojen ja 
teknologiamahdollisuuksien edut 
voitaisiin hyödyntää. Tutkijoiden ja 
innovointiin osallistuvan henkilöstön 
liikkuvuuden edistäminen 
kansainvälisellä tasolla on myös 
keskeisen tärkeää tämän 
maailmanlaajuisen yhteistyön 
tehostamiseksi. Kansainvälistä yhteistyötä 
edistetään näin ollen kaikilla kolmella 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueella. Lisäksi tuetaan 
kohdennettuja horisontaalisia toimia, 
jotta varmistetaan kansainvälisen 
yhteistyön johdonmukainen ja vaikuttava 
kehittäminen koko Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
laaditaan puiteohjelmaan osallistumista 
koskevia erityisiä koulutusmekanismeja, 
hyödyntäen täysimääräisesti kansallisten 
yhteyspisteiden kaltaisia olemassa olevia 
verkostoja; yhteyspisteitä rahoitetaan 
luomalla synergioita muiden rahastojen, 
erityisesti rakennerahastojen, kanssa;

Or. en

Tarkistus 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) edistää 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisen 
tavoitteen ja painopistealueiden 
toteuttamista erityisenä tavoitteenaan 
tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen
muodostaman osaamiskolmion 
osatekijöiden integrointi. EIT:n suoritusta 
arvioidaan seuraavilla indikaattoreilla:

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) edistää 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisen 
tavoitteen ja painopistealueiden 
toteuttamista erityisenä tavoitteenaan 
tutkimuksen, innovoinnin ja 
korkeakoulutuksen muodostaman 
osaamiskolmion osatekijöiden integrointi. 
EIT:n suoritusta arvioidaan seuraavilla 
indikaattoreilla:

Or. en

Tarkistus 769
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 5 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– osaamiskolmion sisällä toteutettu 
yhteistyö, joka johtaa innovatiivisten 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseen.

– osaamiskolmion sisällä toteutettu 
yhteistyö, joka johtaa innovatiivisten 
tuotteiden, palveluiden ja prosessien 
kehittämiseen.

Or. ro

Tarkistus 770
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 5 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– jatkokoulutuksen opetussuunnitelmat, 
jotka edistävät yrittämiseen liittyvien ja 
innovatiivisten taitojen kehittämistä ja 
johtavat innovatiivisten spin-off-yritysten 
ja uusyritysten perustamiseen;

Or. en

Tarkistus 771
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueiden ja jäsenvaltioiden 
tutkimus- ja innovointikuilujen 
sulkemisen edesauttamiseksi 
rakennerahastojen kanssa kehitetään 
täydentävyyttä ja tiivistä synergiaa sekä 
alkupäässä (jäsenvaltioiden valmiuksien 
kehittäminen, jotta ne voivat valmistautua 
paremmin osallistumiseensa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan) että 
loppupäässä (Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta johtuvien tutkimus- ja 
innovointitulosten hyödyntäminen ja 
levittäminen).

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Teresa Riera Madurellin mietinnön tarkistukseen 76.

Tarkistus 772
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan tutkimus- ja innovointikuilujen 
sulkemisen edesauttamiseksi 
rakennerahastojen kanssa kehitetään 
täydentävyyttä ja tiivistä synergiaa sekä 
alkupäässä (jäsenvaltioiden valmiuksien 
kehittäminen, jotta ne voivat valmistautua 
paremmin osallistumiseensa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan) että 
loppupäässä (Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta johtuvien tutkimus- ja 
innovointitulosten hyödyntäminen ja 
levittäminen sekä parhaiden keskusten 
arviointi, potentiaalin määrittäminen ja 
huippuosaamisen vahvistaminen). 
Mahdollisuuksien mukaan on 
parannettava näiden kahden välineen 
yhteentoimivuutta. Lisäksi luodaan 
kannustimia kumulatiiviselle tai 
yhdistetylle rahoitukselle. Synergioihin 
pyritään erityisesti tavoitteen 
"Huippuosaamisen levittäminen ja 
osallistumisen laajentaminen" toimissa, 
yleiseurooppalaisen ja alueellisen edun 
mukaisen tutkimusinfrastruktuurin 
alueellisissa kumppanirakenteissa sekä 
Euroopan innovaatio- ja
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välityksellä 
toteutetuissa toimissa.

Or. en

Tarkistus 773
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän osan tavoitteena on vahvistaa ja 
laajentaa unionin tieteellistä 
huippuosaamista ja vakiinnuttaa 

Tämän osan tavoitteena on vahvistaa ja 
laajentaa unionin tieteellistä 
huippuosaamista ja vakiinnuttaa 
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eurooppalainen tutkimusalue, jotta unionin 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästä 
voitaisiin tehdä maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisempi. Osaan sisältyy neljä
erityistavoitetta:

eurooppalainen tutkimusalue, jotta unionin 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästä 
voitaisiin tehdä maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisempi. Osaan sisältyy viisi
erityistavoitetta:

Or. en

Tarkistus 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Selkeän ohjelman paneminen 
täytäntöön, jolla tieteen, tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia siirretään 
koulutussisältöön kaikilla tasoilla sekä 
otetaan teknologioita käyttöön.

Or. en

Tarkistus 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kehitystä ja niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti sekä 
syventämään niitä eettisiä, sosiaalisia ja 
oikeudellisia vaikutuksia, joita nämä 
voivat määrittää Euroopan kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Marie Curie -toimet tarjoavat tutkijoiden 
rajat ylittävän ja sektoreiden välisen 
liikkuvuuden avulla huipputasoista ja 
innovatiivista tutkijakoulutusta ja 
houkuttelevia mahdollisuuksia edetä uralla 
ja vaihtaa tietämystä, jotta tutkijoilla olisi 

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

mahdollisimman hyvät valmiudet vastata 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisin 
haasteisiin. Liikkuvuusohjelmilla 
varmistetaan tehokkaasti naisten ja 
miesten yhtäläiset mahdollisuudet, ja 
ohjelmissa on erityistoimia, joilla 
poistetaan naispuolisten tutkijoiden 
liikkuvuuden esteitä.

Or. en

Tarkistus 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 779
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) Tutkimusinfrastruktuuriin liittyvissä 
toimissa kehitetään Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja vuotta 2020 ja 
sen jälkeistä aikaa silmällä pitäen, 
parannetaan niiden innovointivalmiuksia ja 
inhimillistä pääomaa sekä täydennetään 
näitä toimia asiaan liittyvän unionin 
politiikan ja kansainvälisen yhteistyön 
avulla.

d) Tutkimusinfrastruktuuriin liittyvissä 
toimissa kehitetään eurooppalaisten 
koheesion rahoitusvälineiden kanssa 
yhteen nivoutuvia Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja vuotta 2020 ja 
sen jälkeistä aikaa silmällä pitäen, 
parannetaan niiden innovointivalmiuksia ja 
inhimillistä pääomaa sekä täydennetään 
näitä toimia asiaan liittyvän unionin 
politiikan ja kansainvälisen yhteistyön 
avulla.

Or. fr

Tarkistus 780
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Tutkimusinfrastruktuuriin liittyvissä 
toimissa kehitetään Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja vuotta 2020 ja 
sen jälkeistä aikaa silmällä pitäen,
parannetaan niiden innovointivalmiuksia 
ja inhimillistä pääomaa sekä täydennetään
näitä toimia asiaan liittyvän unionin 
politiikan ja kansainvälisen yhteistyön
avulla.

d) Tutkimusinfrastruktuureihin liittyvissä 
toimissa kehitetään ja tuetaan nykyisiä ja 
uusia Euroopan huipputason
tutkimusinfrastruktuureja ja avustetaan 
niitä toimimaan eurooppalaisen 
tutkimusalueen hyväksi parantamalla
niiden innovointivalmiuksia, 
houkuttelemalla maailmanluokan tason 
tutkijoita, kouluttamalla inhimillistä 
pääomaa sekä täydentämällä näitä toimia 
kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän 
unionin politiikan avulla.

Or. en

Tarkistus 781
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Vastuullinen tiede ja innovointi 
houkuttelevat uusia kykyjä tutkimaan 
tieteen ja teknologian keskeistä roolia ja 
huomattavaa vaikutusta Euroopan 
yhteiskuntiin, kuroo umpeen unionissa 
tutkimus- ja innovointialalla 
työskentelevien henkilöiden keskuudessa 
vallitsevat sukupuolierot ja kehittää 
mekanismeja, joiden avulla voidaan 
laajentaa ja syventää tieteellisten ja 
teknologisten vaihtoehtojen 
yhteiskunnallista arviointia.

Or. en

Tarkistus 782
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Huippuosaamisen levittämisellä ja 
osallistumisen laajentamisella 
vapautetaan Euroopan 
lahjakkuusvarannon potentiaali 
tukemalla poliittista oppimisprosessia, 
verkottumista ja 
koulutusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 783
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) Huippuosaamisen verkottumisen 
avulla uudistetaan tiede- ja teknologia-
alan rakennetta unionin heikommin 
kehittyneissä osissa ja vahvistetaan 
unionin yleistä tutkimus- ja 
innovointikapasiteettia niiden 
valmiuksien valjastamiseksi niiden 
taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden 
palvelukseen.

Or. en

Tarkistus 784
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Vastuullisessa tutkimuksessa ja 
innovoinnissa otetaan huomioon useiden 
sidosryhmien, myös 
kansalaisyhteiskunnan, visiot, ja 
vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmat ovat avoimia näiden 
sidosryhmien osallistumiselle.

Or. en

Tarkistus 785
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kullakin näistä on osoitettu olevan 
runsaasti lisäarvoa unionin tasolla. Yhdessä 
ne muodostavat voimakkaan ja 

Kullakin näistä on osoitettu olevan 
runsaasti lisäarvoa unionin tasolla. Yhdessä 
ne muodostavat voimakkaan ja 
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tasapainoisen toimintakokonaisuuden, joka 
yhdessä kansallisten ja alueellisten toimien 
kanssa kattaa koko laajuudelta Euroopan 
kehittyneeseen tieteeseen ja teknologiaan 
liittyvät tarpeet. Kun toimet saatetaan 
yhden ohjelman alle, ne voidaan toteuttaa 
yhtenäisemmin järkeistetyllä, 
yksinkertaisella ja paremmin kohdennetulla 
tavalla. Samalla säilytetään jatkuvuus, joka 
on olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
ylläpitää toimien vaikuttavuutta.

tasapainoisen toimintakokonaisuuden, joka 
yhdessä kansallisten, alueellisten ja
paikallisten toimien kanssa kattaa koko 
laajuudelta Euroopan kehittyneeseen 
tieteeseen ja teknologiaan liittyvät tarpeet. 
Kun toimet saatetaan yhden ohjelman alle, 
ne voidaan toteuttaa yhtenäisemmin 
järkeistetyllä, yksinkertaisella ja paremmin 
kohdennetulla tavalla. Samalla säilytetään 
jatkuvuus, joka on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan ylläpitää toimien vaikuttavuutta.

Or. ro

Tarkistus 786
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 3 otsake

Komission teksti Tarkistus

Osa II Painopistealue "Teollisuuden 
johtoasema" 

Osa II Painopistealue "Teollisuuden ja 
palvelualan johtoasema"

Or. ro

Tarkistus 787
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän osan tavoitteena on nopeuttaa 
sellaisten teknologioiden ja innovaatioiden 
kehittämistä, jotka muodostavat 
huomispäivän yritystoiminnan perustan ja 
auttavat innovatiivisia eurooppalaisia pk-
yrityksiä kasvamaan maailman johtaviksi 
yrityksiksi. Osaan sisältyy kolme 
erityistavoitetta:

Tämän osan tavoitteena on nopeuttaa 
sellaisten teknologioiden ja innovaatioiden 
kehittämistä, jotka muodostavat 
huomispäivän yritystoiminnan perustan ja 
auttavat innovatiivisia eurooppalaisia pk-
yrityksiä kasvamaan maailman johtaviksi 
yrityksiksi. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä siihen, että edistetään 
"innovaatioiden kulutusta" eli tiedon ja 
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teknologian siirtoa julkisista 
tutkimuskeskuksista yrityksille, erityisesti 
pk-yrityksille, julkisille laitoksille ja 
kansalaisille, joilla on valmiuksia 
yrittäjyyteen. Osaan sisältyy kolme 
erityistavoitetta:

Or. en

Tarkistus 788
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa 
annetaan kohdennettua tukea tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian alojen tutkimukseen, 
kehittämiseen ja demonstrointiin. Toimissa 
korostetaan vuorovaikutusta ja 
konvergenssia eri teknologioiden välillä, ja 
mahdollisuus käyttää pitkälle kehittynyttä 
tutkimusinfrastruktuuria Euroopassa 
nopeuttaa edistystä kaikilla olennaisilla 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 789
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 790
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Perustelut: Teollisuuden johtoasemalla on myötävaikutettava tunnustettuihin ja 
maailmanlaajuisesti sovellettaviin eurooppalaisiin standardeihin. Monimutkaisessa 
teknologisessa maailmassa standardit antavat markkinavoimaa ja helpottavat matkaa 
tutkimuksesta innovaatioon.
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Tarkistus 791
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 793
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 795
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Liite I, 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa 
annetaan kohdennettua tukea tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 

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

valmistus- ja prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian alojen tutkimukseen, 
kehittämiseen ja demonstrointiin. Toimissa 
korostetaan vuorovaikutusta ja 
konvergenssia eri teknologioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 797
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 798
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Riskirahoituksen saatavuus. Näiden 
toimien tavoitteena on poistaa puutteet, 

b) Riskirahoituksen saatavuus. Näiden 
toimien tavoitteena on poistaa puutteet, 
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joita esiintyy velka- ja pääomarahoituksen 
saatavuudessa t&k- ja innovaatiovetoisille 
yrityksille ja hankkeille niiden kaikissa 
kehitysvaiheissa. Yhdessä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman oman pääoman ehtoisen 
rahoitusvälineen kanssa niillä tuetaan 
unionin tason pääomasijoitusten 
kehittämistä.

joita esiintyy velka- ja pääomarahoituksen 
saatavuudessa t&k- ja innovaatiovetoisille 
yrityksille ja hankkeille niiden kaikissa 
kehitysvaiheissa. Yhdessä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman oman pääoman ehtoisen 
rahoitusvälineen kanssa niillä tuetaan 
unionin tason alkuvaiheen rahoituksen ja
pääomasijoitusten kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 799
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Innovointi pk-yrityksissä. Näillä toimilla 
edistetään kaikkia innovoinnin muotoja
pk-yrityksissä keskittyen niihin yrityksiin, 
joilla on mahdollisuuksia kasvaa ja 
kansainvälistyä sisämarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella.

c) Innovointi pk-yrityksissä. Näillä toimilla 
annetaan pk-yrityksille räätälöityä tukea 
kaikille innovoinnin muodoille pk-
yrityksissä yrityskohtaisten 
erikoisohjelmien ja välineiden 
muodostaman välineistön avulla. 
Välineistöön kuuluvat alkurahoituksen 
saatavuus, apurahat, pääoma- ja 
velkarahoituksen saatavuus, mentorointi-
ja ohjauspalvelut, pääsy t&k-verkostoihin 
ja klustereihin. Lisäksi pk-yrityksille 
kohdennettu väline pannaan täytäntöön 
painopistealueilla "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
"Yhteiskunnalliset haasteet". 

Or. en

Tarkistus 800
Hermann Winkler
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Innovointi pk-yrityksissä. Näillä toimilla 
edistetään kaikkia innovoinnin muotoja pk-
yrityksissä keskittyen niihin yrityksiin, 
joilla on mahdollisuuksia kasvaa ja 
kansainvälistyä sisämarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 801
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Innovointi pk-yrityksissä. Näillä toimilla 
edistetään kaikkia innovoinnin muotoja pk-
yrityksissä keskittyen niihin yrityksiin, 
joilla on mahdollisuuksia kasvaa ja 
kansainvälistyä sisämarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella.

c) Innovointi pk-yrityksissä. Näillä toimilla 
edistetään kaikkia innovoinnin muotoja pk-
yrityksissä keskittyen niihin yrityksiin, 
joilla on mahdollisuuksia kasvaa, omaksua 
ja tuottaa innovaatioita ja kansainvälistyä 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 802
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa edetään yritystoimintalähtöisesti. 
Erityistavoitteiden ”Riskirahoituksen 
saatavuus” ja ”Innovointi pk-yrityksissä” 
budjeteissa noudatetaan kysynnän 

Toimissa noudatetaan alhaalta ylöspäin 
-lähestymistapaa. Erityistavoitteiden 
”Riskirahoituksen saatavuus” ja 
”Innovointi pk-yrityksissä” budjettien 
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ohjaamaa, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
logiikkaa ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja. Näitä täydennetään 
käyttämällä rahoitusvälineitä ja pk-
yrityksille kohdennettua välinettä 
politiikan tarpeiden mukaisesti osassa 
”Yhteiskunnalliset haasteet” ja 
erityistavoitteessa ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa”.

täytäntöönpanossa noudatetaan 
ensisijaisesti kysynnän ohjaamaa, alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa logiikkaa, mutta 
yksinomaan osan "Yhteiskunnalliset 
haasteet" ja erityistavoitteen “Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" mukaisilla 
aihekohtaisilla painopistealueilla. Näitä 
täydennetään käyttämällä mahdollisesti 
ylhäältä alaspäin -lähestymistapaa 
noudattaen pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä osana esikaupallisia hankintoja 
tai innovatiivisia hankintoja, joiden
yhteydessä voidaan demonstroida 
jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten 
tarpeiden yhdistämistä EU:n tasolla.

Or. en

Tarkistus 803
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensisijaisia välineitä ovat edelleen 
yhdyshankkeet.

Or. de

Tarkistus 804
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 
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on mahdollista, että noin 15 prosenttia
kaikkien yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

on mahdollista, että noin 30 prosenttia
kaikkien yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Or. it

Perustelu

On erittäin tärkeää tukea pk-yritysten osallistumista puiteohjelmaan komission esitystä paljon 
mittavammin.

Tarkistus 805
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 
on mahdollista, että noin 15 prosenttia 
kaikkien yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän pitäisi 
saada aikaan, että 20 prosenttia kaikkien 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
erityistavoitteiden ja erityistavoitteen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten osallistumisen lisääminen on ratkaiseva tekijä valjastettaessa nopealiikkeisten ja 
innovatiivisten yritysten, uusyritysten sekä tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa itäneiden spin-
off-yritysten innovointivoimia kohti innovatiivisia ratkaisuja ja Horisontti 2020 -
puiteohjelman kokonaismenestystä. Vaikka FP7 pysyi tavoitteessaan ja pääsee 
todennäköisesti 15 prosentin tavoitteeseen, tarvitaan kunnianhimoisempi mutta realistinen ja 
saavutettavissa oleva päämäärä pk-yritysten innovointipotentiaalin hyödyntämiseksi 
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täysimääräisesti.

Tarkistus 806
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän
vuoksi on mahdollista, että noin 
15 prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen ja luodaan 
selkeä mekanismi, jonka avulla voidaan 
määritellä pk-yritysten tietämyksen ja 
teknologian siirtoon liittyvät tarpeet ja 
käsitellä niitä. Tuen vuoksi vähintään 
20 prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille, yhteisölle, teollisuudelle ja 
suurelle yleisölle.

Or. en

Tarkistus 807
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 
on mahdollista, että noin 15 prosenttia 
kaikkien yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi
vähintään 20 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista pitäisi osoittaa pk-
yrityksille, ja tästä vähintään 
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mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

10 prosenttia pk-yrityksille kohdennettuun 
välineeseen.

Or. en

Tarkistus 808
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän 
vuoksi on mahdollista, että noin 
15 prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Lisäksi noin 
18 prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Or. de

Tarkistus 809
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 
on mahdollista, että noin 15 prosenttia 
kaikkien yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 
yli 15 prosenttia kaikkien 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
erityistavoitteiden ja erityistavoitteen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
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mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 810
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 
on mahdollista, että noin 15 prosenttia 
kaikkien yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän vuoksi 
on mahdollista, että vähintään 15 
prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Or. ro

Tarkistus 811
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteessa ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” noudatetaan 
teknologialähtöistä lähestymistapaa 
sellaisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämiseksi, joita voidaan käyttää useilla 

Erityistavoitteessa ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” noudatetaan 
politiikkalähtöistä lähestymistapaa 
sellaisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämiseksi, joita voidaan käyttää useilla 
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eri aloilla teollisuudessa ja palveluissa.
Näiden teknologioiden sovelluksia, joilla 
pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, tuetaan yhdessä 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
erityistavoitteiden kanssa.

eri aloilla teollisuudessa ja palveluissa.

Or. en

Tarkistus 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteessa ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” noudatetaan 
teknologialähtöistä lähestymistapaa 
sellaisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämiseksi, joita voidaan käyttää useilla 
eri aloilla teollisuudessa ja palveluissa. 
Näiden teknologioiden sovelluksia, joilla 
pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, tuetaan yhdessä 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
erityistavoitteiden kanssa.

Erityistavoitteessa ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” noudatetaan 
teknologialähtöistä lähestymistapaa 
sellaisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämiseksi, joita voidaan käyttää useilla 
eri aloilla teollisuudessa ja palveluissa. 
Näiden teknologioiden sovelluksia, joilla 
pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, tuetaan yhdessä 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
erityistavoitteiden kanssa. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi perustetaan 
myös erityinen tieteidenvälinen ohjelma, 
joka koskee tieteen ja teknologian eettisiä, 
oikeudellisia ja sosiaalisia näkökohtia ja 
jolla on oma erityinen budjettinsa.

Or. en

Tarkistus 813
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Tämän osan toimet kohdistuvat suoraan 
Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyihin 
politiikan painopisteisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja niillä 
pyritään saamaan aikaan unionin 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittava tutkimus- ja innovaatiotoimien 
kriittinen massa. Rahoitus suunnataan 
seuraaviin erityistavoitteisiin:

Tämän osan toimet kohdistuvat suoraan 
Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyihin 
politiikan painopisteisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja niillä 
pyritään saamaan aikaan unionin 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittava tutkimus- ja innovaatiotoimien 
kriittinen massa. Tässäkin kohtaa 
painopiste on yhdyshankkeissa. Rahoitus 
suunnataan seuraaviin erityistavoitteisiin:

Or. de

Tarkistus 814
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

b) Elintarviketurva, laatu ja turvallisuus,
kestävä maatalous, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous

Or. en

Tarkistus 815
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja 
biotalous

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja valtamerien tuottavuuden 
varmistaminen kestävän kalatalouden ja 
vesiviljelyn avulla ja biotalous
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(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 816
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja 
biotalous

b) Biotalous: elintarviketurva, kestävä 
maatalous, merien ja merenkulun tutkimus 
ja biopohjainen teollisuus
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Unionin strategian "Innovointistrategia kestävää kasvua varten – biotalousstrategia 
Euroopalle" mukaan biotalous kattaa uusiutuvien biologisten resurssien tuotannon ja niiden 
muuntamisen elintarvikkeiksi, rehuiksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi. Biotalous 
sisältää neljä pääsektoria, joita pitäisi tukea biotalouden suuriin haasteisiin keskittyvällä 
lähestymistavalla: maa- ja metsätalous; kalastus ja vesiviljely; biopohjainen teollisuus ja 
elintarvikkeet.

Tarkistus 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja 
biotalous

b) Biotalous: elintarviketurva, kestävä 
maa- ja metsätalous, merien ja 
merenkulun tutkimus ja biopohjainen 
teollisuus
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(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

Unionin strategian "Innovointistrategia kestävää kasvua varten – biotalousstrategia 
Euroopalle" mukaan biotalous sisältää neljä pääsektoria, joita pitäisi tukea biotalouden 
suuriin haasteisiin keskittyvällä lähestymistavalla: maa- ja metsätalous; kalastus ja 
vesiviljely; biopohjainen teollisuus ja elintarvikkeet. Tämän otsikon pitäisi siis noudatella 
Euroopan komission kehittämää määritelmää.

Tarkistus 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja 
biotalous

b) Euroopan biotalouden haasteet: 
elintarviketurva ja -turvallisuus, kestävä 
maa- ja metsätalous, merien ja 
merenkulun tutkimus

Or. en

Tarkistus 819
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Turvallinen, puhdas ja tehokas energia c) Energiatehokkuus, turvallinen, puhdas 
ja tehokas energia

Or. ro

Tarkistus 820
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) Ilmastotoimet, ympäristö,
resurssitehokkuus ja resurssien 
säilyttäminen sekä raaka-aineiden kestävä 
käyttö

Or. en

Tarkistus 821
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet sekä toimitusvarmuus

Or. en

Tarkistus 822
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineiden kestävä käyttö

Or. en

Tarkistus 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
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Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineiden kestävä käyttö

Or. en

Tarkistus 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) Ilmastotoimet, vesivarojen hallinta,
resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Or. en

Tarkistus 825
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus sekä
raaka-aineiden säilyttäminen ja kestävä 
käyttö

Or. es

Perustelu

Kun raaka-aineiden yhteyteen lisätään sanat "säilyttäminen ja kestävä käyttö", mennään 
tehokkuustavoitteen ulkopuolelle.
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Tarkistus 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat.

f) Eurooppa muuttuvassa maailmassa –
osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
vastaanottavaiset yhteiskunnat.

Or. en

Tarkistus 827
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat.

f) Eurooppalaisten yhteiskuntien, 
kulttuurin ja yhteiskunnallisten 
muutosten ymmärtäminen.

Or. en

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia. Kulttuuri on kaikkien yhteiskunnallisten muutosten ja 
innovaatioiden taustalla; on parempi ottaa tämä ajatus mukaan ja korostaa sitä tämän 
haasteen otsikossa. 

Tarkistus 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f a) Turvalliset yhteiskunnat – EU:n ja 
sen kansalaisten vapauden ja 
turvallisuuden suojelu

Or. en

Tarkistus 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Kulttuuri ja aineetonta todellisuutta 
koskeva tietämys

Or. en

Tarkistus 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) Älykkäät kaupungit ja 
kulttuuriperintö

Or. en

Tarkistus 831
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen ja tutkimuksen 
infrastruktuurien resursseja ja tietämystä, 
jotta haasteisiin voidaan vastata. Toimet 
kattavat koko syklin tutkimuksesta 
markkinoille, ja niiden uutena 
painopisteenä ovat innovointiin liittyvät 
toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointi, 
testausalustat, julkisten hankintojen 
tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen 
innovointi, sosiaalinen innovointi ja 
innovaatioiden saattaminen markkinoille.

Or. en

Tarkistus 832
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, 

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Ei- teknologiseen, 
organisatoriseen ja julkisen sektorin 
innovointiin kiinnitetään yhtä paljon 
huomiota kuin teknologialähtöisiin 
ratkaisuihin. Tavoitteena on koota 
kriittinen massa eri alojen, teknologioiden 
ja tieteenalojen resursseja ja tietämystä, 
jotta haasteisiin voidaan vastata. Toimet 
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testausalustat, julkisten hankintojen 
tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen 
innovointi, sosiaalinen innovointi ja 
innovaatioiden saattaminen markkinoille.

kattavat koko syklin tutkimuksesta 
markkinoille, ja niiden uutena 
painopisteenä ovat innovointiin liittyvät 
toimet.

Or. en

Tarkistus 833
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, 
testausalustat, julkisten hankintojen 
tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen 
innovointi, sosiaalinen innovointi ja 
innovaatioiden saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
perustiede, soveltava tutkimus, 
tiedonsiirto ja innovointi ovat tärkeitä ja 
toisiinsa liittyviä osia ja jossa keskitytään 
politiikan painopisteisiin määrittelemättä 
tarkasti etukäteen teknologioita tai 
ratkaisuja, joita pitäisi kehittää. 
Tavoitteena on koota kriittinen massa eri 
alojen resursseja ja tietämystä, joiden 
avulla päästään hyödyntämään 
maailmanluokan tutkimuksen 
infrastruktuureja, teknologioita ja 
tieteenaloja, jotta haasteisiin voidaan 
vastata. Toimet kattavat koko syklin 
tutkimuksesta markkinoille. Niiden 
uudistettuna painopisteenä ovat 
perustiede ja soveltava tiede ja uutena 
painopisteenä tiedonsiirto ja innovointiin 
liittyvät toimet.

Or. en

Tarkistus 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
perustiede, soveltava tutkimus, 
tiedonsiirto ja innovointi ovat yhtä 
tärkeitä ja toisiinsa liittyviä osia ja jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden
saattaminen markkinoille.

Or. en

Tarkistus 835
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
perustiede, soveltava tutkimus, 
tiedonsiirto ja innovointi ovat yhtä 
tärkeitä ja toisiinsa liittyviä osia ja jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
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pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille, mukaan 
luettuna standardointi kaikissa vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi perustetaan 
myös erityinen tieteidenvälinen ohjelma, 
joka koskee tieteen ja teknologian eettisiä, 
oikeudellisia ja sosiaalisia näkökohtia ja 
jolla on oma erityinen budjettinsa.

Or. en
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Tarkistus 837
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen resursseja ja tietämystä, 
joiden avulla päästään hyödyntämään 
maailmanluokan tutkimuksen 
infrastruktuureja, teknologioita ja 
tieteenaloja, jotta haasteisiin voidaan 
vastata. Toimet kattavat koko syklin 
tutkimuksesta markkinoille, ja niiden 
uutena painopisteenä ovat innovointiin 
liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, 
demonstrointi, testausalustat, julkisten 
hankintojen ja esikaupallisten hankintojen 
tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen 
innovointi, sosiaalinen innovointi ja 
innovaatioiden saattaminen markkinoille.

Or. en

Tarkistus 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
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tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille. Jotta 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteet 
saavutetaan etenkin osan III, 
"Yhteiskunnalliset haasteet", osalta, on 
välttämätöntä ottaa yhteistyöhankkeisiin 
mukaan laaja valikoima sidosryhmiä 
tutkimuslaitoksista ja yrittäjistä julkisen 
ja yksityisen sektorin käyttäjiin.

Or. en

Tarkistus 839
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata, esimerkiksi 
luomalla institutionaalisia julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia. 
Toimet kattavat koko syklin tutkimuksesta 
markkinoille, ja niiden uutena 
painopisteenä ovat innovointiin liittyvät 
toimet, kuten pilottitoimet, demonstrointi, 
testausalustat, julkisten hankintojen 
tukeminen, suunnittelu, käyttäjälähtöinen 
innovointi, sosiaalinen innovointi ja 
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innovaatioiden saattaminen markkinoille.

Or. en

Tarkistus 840
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille 
sekä syklin vaikutuksen yhteiskuntaan, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Or. en

Tarkistus 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Haasteista liikkeelle lähtevän 
lähestymistavan soveltamiseksi tarvitaan 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
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koordinoitua strategista suunnittelua. 
Koordinoinnilla voidaan puuttua 
pirstaloitumiseen ja parantaa 
teknologisten ja infrastruktuuriresurssien 
käyttöä kuhunkin haasteeseen liittyvässä 
koko tutkimusyhteisössä. Jotta 
innovoinnissa voidaan onnistua, tarvitaan 
useimmiten pitkän aikavälin sitoutumista 
huippututkimuksen tukemiseen. 
Strategisilla toimilla ja tieteellisellä 
neuvonannolla voidaan varmistaa 
asiantunteva panos toiminnan alusta 
lähtien, edistää innovointia ja 
kilpailukykyä ymmärtämällä 
innovointisyklin monimutkaisuus ja 
kannustaa eri maiden tutkijoita 
osallistumaan toimintaan. Tutkimuksen 
ja innovoinnin strategisesta 
koordinoinnista tieteellisen neuvonannon 
perusteella vastaavat kunkin haasteen 
osalta riippumattomista korkean tason 
asiantuntijoista koostuvat alakohtaiset 
neuvo-antavat komiteat, jotka auttavat 
määrittelemään parhaaseen johtajuuteen 
perustuvia tutkimus- ja 
innovointiohjelmia ja tarjoavat tarvittavat 
kannustimet ja välineet laajamittaisen 
vuorovaikutuksen ja synergian 
luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 842
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Haasteista liikkeelle lähtevän 
lähestymistavan soveltamiseksi tarvitaan 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
koordinoitua strategista suunnittelua. 
Koordinoinnilla voidaan puuttua 
pirstaloitumiseen ja parantaa 
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teknologisten ja infrastruktuuriresurssien 
käyttöä kuhunkin haasteeseen liittyvässä 
koko tutkimusyhteisössä. Jotta 
innovoinnissa voidaan onnistua, tarvitaan 
useimmiten pitkän aikavälin sitoutumista 
huippututkimuksen tukemiseen. 
Strategisilla toimilla ja tieteellisellä 
ohjauksella voidaan varmistaa 
asiantunteva panos toiminnan alusta 
lähtien, edistää innovointia ja 
kilpailukykyä ymmärtämällä 
innovointisyklin monimutkaisuus ja 
kannustaa eri maiden tutkijoita 
osallistumaan toimintaan. Tutkimuksen 
ja innovoinnin strategisen koordinoinnin 
saavuttamiseksi kunkin haasteen osalta 
komission on kuultava korkeakoulujen, 
elinkeinoelämän, loppukäyttäjien ja 
kansalaisyhteiskunnan olennaisia, 
arvostettuja ja asiantuntevia sidosryhmiä, 
kuten tiedemiehiä, insinöörejä ja yrittäjiä, 
varmistaen kaikkien asianomaisten 
sektoreiden ja tutkimusalojen 
monipuolisen edustuksen. Näin voidaan 
seurata nykyisten ja suunniteltujen 
toimien asianmukaisuuttaja riittävyyttä ja 
lisätä tietoisuutta laiminlyödyistä aiheista 
ja päällekkäisistä ponnisteluista. 
Komission olisi pyrittävä käyttämään 
tähän tarkoitukseen Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanossa aina, 
kun se on mahdollista, olemassa olevia 
välineitä, kuten esimerkiksi 
eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia, 
eurooppalaisia teknologiayhteisöjä ja 
yhteistä ohjelmasuunnittelua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Teresa Riera Madurellin mietinnön ajatuksiin (tarkistus 89) ja Maria da 
Graca Carvalhon mietinnön ajatuksiin (tarkistus 25).
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Tarkistus 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Haasteista liikkeelle lähtevän 
lähestymistavan soveltamiseksi tarvitaan 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
koordinoitua strategista suunnittelua. 
Koordinoinnilla voidaan puuttua 
pirstaloitumiseen ja parantaa 
teknologisten ja infrastruktuuriresurssien 
käyttöä kuhunkin haasteeseen liittyvässä 
koko tutkimusyhteisössä. Jotta 
innovoinnissa voidaan onnistua, tarvitaan 
useimmiten pitkän aikavälin sitoutumista 
huippututkimuksen tukemiseen. 
Strategisilla toimilla ja tieteellisellä 
ohjauksella voidaan varmistaa 
asiantunteva panos toiminnan alusta 
lähtien, edistää innovointia ja 
kilpailukykyä ymmärtämällä 
innovointisyklin monimutkaisuus ja 
kannustaa eri maiden tutkijoita 
osallistumaan toimintaan. Tutkimuksen 
ja innovoinnin strategisesta 
koordinoinnista vastaavat kunkin 
haasteen osalta korkeakoulujen, 
elinkeinoelämän, loppukäyttäjien ja 
kansalaisyhteiskunnan riippumattomista 
korkean tason asiantuntijoista, jotka on 
valittu avoimessa ja läpinäkyvässä 
prosessissa, koostuvat alakohtaiset 
ohjauskomiteat, jotka auttavat 
määrittelemään parhaaseen johtajuuteen 
perustuvia tutkimus- ja 
innovointiohjelmia ja tarjoavat tarvittavat 
kannustimet ja välineet laajamittaisen 
vuorovaikutuksen ja synergian 
luomiseksi.

Or. en
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Perustelu

Kunkin strategisen neuvoa-antavan komitean jäseninä pitäisi olla tasapainoinen ryhmä 
korkean tason edustajia sidosryhmien (tiede, elinkeinoelämä, kansalaisyhteiskunta, 
loppukäyttäjät ja muut) yhteisöistä. Näiden komiteoiden tehtävä olisi antaa jatkuvasti 
strategisia neuvoja Horisontti 2020 –puiteohjelmassa ja muilla yhteisön politiikan aloilla 
toteutettavista ja suunniteltavista toimista ja keskittyä monien välineiden ja aloitteiden 
(yhteinen ohjelmasuunnittelu, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, julkisen sektorin 
sisäiset kumppanuudet, osaamis- ja innovointiyhteisöt, eurooppalaiset 
innovaatiokumppanuudet ja muut) välillä tarvittavaan koordinointiin.

Tarkistus 844
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Haasteista liikkeelle lähtevän 
lähestymistavan soveltamiseksi tarvitaan 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
koordinoitua strategista suunnittelua. 
Koordinoinnilla voidaan puuttua 
pirstaloitumiseen ja parantaa 
teknologisten ja infrastruktuuriresurssien 
käyttöä kuhunkin haasteeseen liittyvässä 
koko tutkimusyhteisössä. Jotta 
innovoinnissa voidaan onnistua, tarvitaan 
useimmiten pitkän aikavälin sitoutumista 
huippututkimuksen tukemiseen. 
Strategisilla toimilla ja tieteellisellä 
ohjauksella voidaan varmistaa 
asiantunteva panos toiminnan alusta 
lähtien, edistää innovointia ja 
kilpailukykyä ymmärtämällä 
innovointisyklin monimutkaisuus ja 
kannustaa eri maiden tutkijoita 
osallistumaan toimintaan. Tutkimuksen 
ja innovoinnin strategisesta 
koordinoinnista tieteellisen ohjauksen 
perusteella vastaavat kunkin haasteen 
osalta riippumattomista korkean tason 
asiantuntijoista koostuvat alakohtaiset 
ohjauskomiteat, jotka auttavat 
määrittelemään parhaaseen johtajuuteen 
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perustuvia tutkimus- ja 
innovointiohjelmia ja tarjoavat tarvittavat 
kannustimet ja välineet laajamittaisen 
vuorovaikutuksen ja synergian 
luomiseksi. Näiden komiteoiden tehtävä 
olisi antaa jatkuvasti strategisia neuvoja 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja 
muilla yhteisön politiikan aloilla 
toteutettavista ja suunniteltavista toimista.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä määritellä selkeästi alakohtaisten ohjauskomiteoiden rooli ja 
velvollisuudet.

Tarkistus 845
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen yhteiskunnallisen haasteen 
kohdalla tutkimuksen painopisteet ja 
tavoitteet asetetaan avoimella ja 
osallistavalla tavalla osallistamalla 
tasapuolisesti eri sidosryhmien toimijoita 
(muun muassa tiedeyhteisön edustajia, 
niin suurten kuin pientenkin 
tutkimusorganisaatioiden tutkijoita, 
julkisen ja yksityisen sektorin edustajia, 
erityisesti pk-yrityksiä sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä). 
Komission on erityisesti luotava 
keskustelufoorumi kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
tutkijayhteisön välistä keskustelua varten 
sellaisista tutkimuksen painopistealueista, 
joilla pyritään vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en
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Tarkistus 846
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Humanistisilla ja 
yhteiskuntatieteillä on oltava edustus 
ohjelmakomiteoissa ja 
asiantuntijaryhmissä, jotka vastaavat 
kaikkien alojen hankkeiden ja ohjelmien 
arvioinnista.  Näiden tieteenalojen 
peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”. 
Samoin kaikkiin haasteisiin sisällytetään 
sukupuolikysymykseen ja sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä painopiste. Tukea 
keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen sen takaamiseksi, ettei humanistisia ja yhteiskuntatieteitä marginalisoida 
eikä välineellistetä pelkistämällä ne innovaatiota koskeviksi näkemys- tai 
hyväksyttävyystutkimuksiksi. Tämä takaa yhteiskunnallisiin muutoksiin puuttuvan tutkimuksen 
monitieteisyyden.
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Tarkistus 847
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä on ehdottomasti tarpeen sen takaamiseksi, ettei humanistisia ja yhteiskuntatieteitä 
marginalisoida eikä välineellistetä pelkistämällä ne innovaatiota koskeviksi näkemys- tai 
hyväksyttävyystutkimuksiksi. Tämä takaa yhteiskunnallisiin muutoksiin puuttuvan tutkimuksen 
monitieteisyyden.

Tarkistus 848
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Ne on sisällytettävä 
täysimääräisesti työohjelmiin takaamalla 
niille edustus ohjelmakomiteoissa ja 
asiantuntijaryhmissä, jotka vastaavat 
kaikkien alojen hankkeiden ja ohjelmien 
arvioinnista, ja kehittämällä 
yhteiskuntatiedelähtöisiä 
ehdotuspyyntöjä. Näiden tieteenalojen 
peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”. 
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”.

Or. en

Tarkistus 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 

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

innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”. 
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Sen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sellaisten maailmanlaajuisten 
ponnistelujen tukemiseen, jotka 
edellyttävät kriittistä massaa, jotta 
Eurooppa voi osallistua, ja joissa 
Eurooppa voisi omaksua johtavan 
aseman. Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”.

Or. en

Tarkistus 850
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Niiden täytyy olla 
edustettuina kaikissa ohjelmakomiteoissa 
ja hankkeista ja ohjelmien arvioinnista 
vastuussa olevissa asiantuntijaryhmissä 
kaikilla aloilla. Näiden tieteenalojen 
peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat". 
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
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erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat".

strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat".

Or. fr

Tarkistus 851
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Turvallisuus on olennainen piirre kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden kohdalla, ja se on 
otettava huomioon samalla tavalla kuin yhteiskunta- ja humanistiset tieteet täytäntöönpanon 
onnistumisen takaamiseksi. 



AM\907534FI.doc 55/172 PE492.761v01-00

FI

Tarkistus 852
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”. 
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 

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

tasa-arvoon liittyvä painopiste. Tukea 
keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”.

Or. en

Tarkistus 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\907534FI.doc 57/172 PE492.761v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 855
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 856
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 

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

tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”. 
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”.

Or. en

Tarkistus 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

On hyvin tärkeää kannustaa saavutuksiin tutkimuksessa ja innovoinnissa merentakaisissa 
maissa ja merentakaisilla alueilla.
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Tarkistus 858
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 859
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan teknologiainstituutilla on tärkeä 
rooli, sillä se edistää osaamiskolmion 
osatekijöiden integroimista yhdistämällä 
huipputason tutkimusta, koulutusta ja 
innovointia. EIT tekee tämän pääasiassa 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen kautta. 
Tämän lisäksi se varmistaa, että 
kokemuksia jaetaan myös osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen ulkopuolella 
toteuttamalla tulosten levittämistä ja 
tietämyksen jakoa koskevia kohdennettuja 
toimia, mikä edistää innovointimallien 
nopeampaa käyttöönottoa unionissa.

Euroopan teknologiainstituutilla on tärkeä 
rooli, sillä se edistää osaamiskolmion 
osatekijöiden integroimista yhdistämällä 
huipputason tutkimusta, koulutusta ja 
innovointia. EIT tekee tämän pääasiassa 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen kautta. 
Tämän lisäksi se varmistaa, että 
kokemuksia jaetaan myös osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen välillä ja ulkopuolella 
toteuttamalla tulosten levittämistä ja 
tietämyksen jakoa koskevia kohdennettuja 
toimia, mikä edistää innovointimallien 
nopeampaa käyttöönottoa unionissa.

Or. en
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Tarkistus 860
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa on asettanut tavoitteekseen 
siirtymisen uuteen talousmalliin, joka 
perustuu älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun. Tällaisen 
muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan 
merkittäviä parannuksia nykyisiin 
teknologioihin. Se edellyttää huomattavasti 
nykyistä suurempia valmiuksia 
tiedepohjaiseen innovointiin radikaalisti 
uudenlaisen tietämyksen pohjalta, jolloin 
Eurooppa voi toimia edelläkävijänä 
sellaisten teknologisten 
paradigmamuutosten aikaansaamisessa, 
jotka keskeisellä tavalla edesauttavat 
tulevaisuudessa tuottavuuden kasvua, 
kilpailukykyä, vaurauden luomista ja 
yhteiskunnallista kehitystä. Tällaiset 
paradigmamuutokset ovat yleensä olleet 
lähtöisin julkisen sektorin tiedeperustasta
ennen kuin ne ovat luoneet perustan 
kokonaisille uusille teollisuudenaloille ja 
sektoreille.

Eurooppa on asettanut tavoitteekseen 
siirtymisen uuteen talousmalliin, joka 
perustuu älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun. Tällaisen 
muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan 
merkittäviä parannuksia nykyisiin 
teknologioihin. Se edellyttää huomattavasti 
nykyistä suurempia valmiuksia 
tiedepohjaiseen innovointiin radikaalisti 
uudenlaisen tietämyksen pohjalta, jolloin 
Eurooppa voi toimia edelläkävijänä 
sellaisten teknologisten 
paradigmamuutosten aikaansaamisessa, 
jotka keskeisellä tavalla edesauttavat 
tulevaisuudessa tuottavuuden kasvua, 
kilpailukykyä, vaurauden luomista ja 
yhteiskunnallista kehitystä. Tällaiset 
paradigmamuutokset ovat yleensä olleet 
lähtöisin uteliaisuuden ohjaamasta 
perustutkimuksesta ennen kuin ne ovat 
luoneet perustan kokonaisille uusille 
teollisuudenaloille ja sektoreille.

Or. en

Tarkistus 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa on asettanut tavoitteekseen 
siirtymisen uuteen talousmalliin, joka 
perustuu älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun. Tällaisen 
muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan 

Eurooppa on asettanut tavoitteekseen 
siirtymisen uuteen talousmalliin, joka 
perustuu älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun. Tällaisen 
muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan 
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merkittäviä parannuksia nykyisiin 
teknologioihin. Se edellyttää huomattavasti 
nykyistä suurempia valmiuksia 
tiedepohjaiseen innovointiin radikaalisti 
uudenlaisen tietämyksen pohjalta, jolloin 
Eurooppa voi toimia edelläkävijänä 
sellaisten teknologisten 
paradigmamuutosten aikaansaamisessa, 
jotka keskeisellä tavalla edesauttavat 
tulevaisuudessa tuottavuuden kasvua, 
kilpailukykyä, vaurauden luomista ja 
yhteiskunnallista kehitystä. Tällaiset 
paradigmamuutokset ovat yleensä olleet 
lähtöisin julkisen sektorin tiedeperustasta 
ennen kuin ne ovat luoneet perustan 
kokonaisille uusille teollisuudenaloille ja 
sektoreille.

merkittäviä parannuksia nykyisiin 
teknologioihin ja nykyiseen osaamiseen. 
Se edellyttää huomattavasti nykyistä 
suurempia valmiuksia perustieteeseen ja
tiedepohjaiseen innovointiin radikaalisti 
uudenlaisen tietämyksen pohjalta, jolloin 
Eurooppa voi toimia edelläkävijänä 
sellaisten tieteellisten ja teknologisten 
paradigmamuutosten aikaansaamisessa, 
jotka keskeisellä tavalla edesauttavat 
tulevaisuudessa tuottavuuden kasvua, 
kilpailukykyä, vaurauden luomista ja 
yhteiskunnallista kehitystä. Tällaiset 
paradigmamuutokset ovat yleensä olleet 
lähtöisin julkisen sektorin tiedeperustasta 
ennen kuin ne ovat luoneet perustan 
kokonaisille uusille teollisuudenaloille ja 
sektoreille.

Or. en

Tarkistus 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 863
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 864
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Nämä tekijät pahentavat lisäksi sitä 
tosiseikkaa, ettei Eurooppa ole kovin 
houkutteleva kohde tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa. 
Yhdysvaltojen järjestelmän kyky tarjota 
enemmän resursseja tutkijaa kohden, 
enemmän sektoreiden välistä liikkuvuutta 
ja yhteyksiä yksityiseen sektoriin ja 
parempia uranäkymiä selittää sen, miksi se 
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mukana kymmeniä tuhansia tutkijoita 
unionista.

pystyy jatkuvasti houkuttelemaan parhaita 
tutkijoita kaikkialta maailmasta, näiden 
mukana kymmeniä tuhansia tutkijoita 
unionista.

Or. en

Tarkistus 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 866
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 3 alakohta



PE492.761v01-00 64/172 AM\907534FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoittamalla tieteen eturintamassa 
tehtävällä tutkimuksella odotetaan siis 
olevan huomattava suora vaikutus 
sellaisten läpimurtojen muodossa, jotka 
avaavat tietä uusille ja usein 
odottamattomille tieteellisille ja 
teknologisille tuloksille ja uusille 
tutkimusaloille. Nämä tulokset ja 
tutkimusalat voivat puolestaan viime 
kädessä tuottaa ne radikaalilla tavalla uudet 
ideat, jotka ajavat eteenpäin innovointia ja 
liiketoiminnan kekseliäisyyttä ja vastaavat 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tämä 
yksittäisten huippututkijoiden ja 
innovatiivisten ideoiden yhdistelmä luo 
pohjan innovaatioketjun kaikille vaiheille.

ERC:n rahoittamalla tieteen eturintamassa 
tehtävällä tutkimuksella odotetaan siis 
olevan huomattava suora vaikutus 
sellaisten läpimurtojen muodossa, jotka 
avaavat tietä uusille ja usein 
odottamattomille tieteellisille ja 
teknologisille tuloksille ja uusille 
tutkimusaloille. Nämä tulokset ja 
tutkimusalat voivat puolestaan viime 
kädessä tuottaa ne radikaalilla tavalla uudet 
ideat, jotka ajavat eteenpäin innovointia ja 
liiketoiminnan kekseliäisyyttä ja vastaavat 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. ERC:n 
apurahoja myönnettäessä korostetaan 
pääasiassa innovatiivisia ideoita, kun taas 
ansioluetteloa vaaditaan tutkijoilta 
lähinnä sen osoittamiseksi, että he 
pystyvät suoriutumaan ehdotetusta 
hankkeesta. Tämä yksittäisten 
huippututkijoiden ja innovatiivisten 
ideoiden yhdistelmä luo pohjan 
innovaatioketjun kaikille vaiheille.

Or. en

Tarkistus 867
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoittamalla tieteen eturintamassa 
tehtävällä tutkimuksella odotetaan siis 
olevan huomattava suora vaikutus 
sellaisten läpimurtojen muodossa, jotka 
avaavat tietä uusille ja usein 
odottamattomille tieteellisille ja 
teknologisille tuloksille ja uusille 
tutkimusaloille. Nämä tulokset ja 
tutkimusalat voivat puolestaan viime 
kädessä tuottaa ne radikaalilla tavalla uudet 

ERC:n rahoittamalla tieteen eturintamassa 
tehtävällä tutkimuksella odotetaan siis 
olevan huomattava suora vaikutus 
sellaisten läpimurtojen muodossa, jotka 
avaavat tietä uusille ja usein 
odottamattomille tieteellisille ja 
teknologisille tuloksille ja uusille 
tutkimusaloille. Nämä tulokset ja 
tutkimusalat voivat puolestaan viime 
kädessä tuottaa ne radikaalilla tavalla uudet 
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ideat, jotka ajavat eteenpäin innovointia ja 
liiketoiminnan kekseliäisyyttä ja vastaavat 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tämä 
yksittäisten huippututkijoiden ja 
innovatiivisten ideoiden yhdistelmä luo 
pohjan innovaatioketjun kaikille vaiheille.

ideat, jotka ajavat eteenpäin innovointia ja 
liiketoiminnan kekseliäisyyttä ja vastaavat 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tämä 
yksittäisten huippututkijoiden ja 
innovatiivisten ideoiden yhdistelmä luo 
pohjan innovaatioketjun kaikille vaiheille. 
Soveltavan tutkimuksen merkitystä ei 
kuitenkaan pidä aliarvioida.

Or. en

Tarkistus 868
Romana Jordan

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

Komission teksti Tarkistus

ERC:n perustoimintona on tarjota 
houkuttelevaa pitkäaikaista rahoitusta, jolla 
tuetaan huippututkijoita ja heidän 
tutkijaryhmiään uraauurtavassa 
tutkimuksessa, joka on riskialtista mutta 
mahdollisesti erittäin hyödyllistä.

ERC:n perustoimintona on tarjota 
houkuttelevaa pitkäaikaista rahoitusta, jolla 
tuetaan huippuideoita ja niitä toteuttavia 
tutkijaryhmiä uraauurtavassa 
tutkimuksessa, joka on riskialtista mutta 
mahdollisesti erittäin hyödyllistä.

Or. en

Tarkistus 869
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin -
periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja. ERC:n apurahat ovat avoimia 
Euroopassa työskenteleville yksittäisille 

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

tutkijaryhmille, jotka voivat koostua minkä 
tahansa ikäisistä ja mistä maailman maasta 
tahansa tulevista tutkijoista. ERC pyrkii 
edistämään tervettä kilpailua kaikkialla 
Euroopassa ja varmistaa, että 
tiedostamattomaan vinoutumiseen 
sukupuolen mukaan puututaan 
asianmukaisesti arviointimenettelyissä.

Or. en

Tarkistus 870
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 2 alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisilla ja alueellisilla rahastoilla 
olisi tuettava myönteisesti arvioituja ERC-
hankkeita, jotka täyttävät 
huippuosaamista koskevat vaatimukset 
mutta joille ei riitä rahoitusta 
Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC tukee tarpeen mukaan myös 
kehittymässä olevia uusia tiedemaailman 
työskentelytapoja, jotka voivat johtaa 
uraauurtaviin tuloksiin, ja helpottaa 
rahoittamansa tutkimuksen kaupallisen ja 
sosiaalisen innovaatiopotentiaalin 
hyödyntämistä.

ERC tukee tarpeen mukaan myös uusia 
tiedemaailman työskentelytapoja, jotka 
voivat johtaa uraauurtaviin tuloksiin, ja 
helpottaa rahoittamansa tutkimuksen 
kaupallisen ja sosiaalisen 
innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä ja 
toteuttamista.
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Or. en

Tarkistus 872
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
suurta yhteiskunnallista ja taloudellista 
potentiaalista vaikutusta omaaviin 
tutkimustuloksiin sekä innovatiivisten 
teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

Or. en

Tarkistus 873
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 5 alakohta



PE492.761v01-00 68/172 AM\907534FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat ideat osallistuvat 
ERC:n kilpailuihin, että ERC:n rahoitus on 
johtanut suoraan korkealaatuisiin 
tieteellisiin julkaisuihin ja innovatiivisten 
teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
panee täytäntöön edistäviä toimenpiteitä, 
joilla pyritään lisäämään sen ohjelmien 
näkyvyyttä ja saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

Or. en

Tarkistus 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin, 
suurta yhteiskunnallista ja taloudellista
potentiaalista vaikutusta omaaviin 
tutkimustuloksiin ja innovatiivisten 
teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
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tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa. ERC jakaa 
kokemuksia ja parhaita käytäntöjä 
alueellisten ja kansallisten 
tutkimusrahoittajien kanssa edistääkseen 
huippututkijoiden tukemista. Lisäksi ERC 
lisää edelleen ohjelmiensa näkyvyyttä 
Euroopan ulkopuolella houkutellakseen 
huippututkijoita.

Or. en

Tarkistus 875
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 



PE492.761v01-00 70/172 AM\907534FI.doc

FI

kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan rahoittamiensa 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huippututkijoiden lukumäärää, kun 
tällaisten tutkijoiden panos antaa 
lisäarvoa eurooppalaiselle tutkimukselle, 
lisäämään tutkijoiden mahdollisuuksia 
palata työhön uratauon jälkeen ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

Or. en

Tarkistus 876
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan rahoittamiensa 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huippututkijoiden lukumäärää, mukaan 
lukien jyrkkä lisäys naispuolisten 
huippututkijoiden lukumäärässä, ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
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kansallisissa toimintavoissa. institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

Or. en

Tarkistus 877
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa. Niin ikään 
olisi arvioitava mahdollisuutta soveltaa 
innovatiivisia teknologioita ja ideoita 
täysimääräiseen kaupallistamiseen 
saakka.

Or. en

Tarkistus 878
Romana Jordan
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ERC:n tieteellinen neuvosto seuraa 
jatkuvasti ERC:n toimintaa ja pohtii, 
kuinka sen tavoitteet voidaan parhaiten 
saavuttaa sellaisten apurahajärjestelmien 
avulla, joissa korostetaan selkeyttä, 
vakautta ja yksinkertaisuutta niin 
hakijoiden kuin järjestelmien toteuttamisen 
ja hallinnoinnin kannalta, ja tarvittaessa, 
kuinka voidaan vastata esiin nouseviin 
tarpeisiin. Se aikoo ylläpitää ja edelleen 
kehittää ERC:n maailmanluokan 
vertaisarviointijärjestelmää varmistaen 
ehdotusten oikeudenmukaisen ja 
puolueettoman käsittelyn, jossa on 
kiinnitettävä huomiota siihen sattumaan, 
että paneelien päätöksentekijät voivat 
usein olla myös apurahojen saajia, jotta se 
pystyy tunnistamaan uraauurtavan 
tieteellisen huippuosaamisen, 
läpimurtoideat ja lahjakkuuden tutkijan 
sukupuolesta, kansallisuudesta, työpaikasta
tai iästä riippumatta Lisäksi ERC toteuttaa 
omia strategisia selvityksiään toimintansa 
valmistelemiseksi ja tukemiseksi, ylläpitää 
tiiviitä yhteyksiä tiedeyhteisöön ja muihin 
sidosryhmiin sekä pyrkii siihen, että sen 
toimet täydentävät muilla tasoilla tehtävää 
tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

jatkuvasti ERC:n toimintaa ja 
arviointimenettelyjä ja pohtii, kuinka sen 
tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa 
sellaisten apurahajärjestelmien avulla, 
joissa korostetaan tehokkuutta, selkeyttä, 
vakautta ja yksinkertaisuutta niin 
hakijoiden kuin järjestelmien toteuttamisen 
ja hallinnoinnin kannalta, ja tarvittaessa, 
kuinka voidaan vastata esiin nouseviin 
tarpeisiin. Se aikoo ylläpitää ja edelleen 
kehittää ERC:n maailmanluokan 
vertaisarviointijärjestelmää, joka perustuu 
ehdotusten avoimeen, oikeudenmukaiseen 
ja puolueettomaan käsittelyyn, jotta se 
pystyy tunnistamaan uraauurtavan 
tieteellisen huippuosaamisen ja 
lahjakkuuden tutkijan sukupuolesta, 
kansallisuudesta tai iästä riippumatta. Jos 
nämä vaatimukset eivät täyty, osallistujat 
voivat pyytää asiantuntijoiden erottamista 
mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. 
ERC toteuttaa omia strategisia 
selvityksiään toimintansa 
valmistelemiseksi ja tukemiseksi, ylläpitää 
tiiviitä yhteyksiä tiedeyhteisöön, 
alueellisiin ja kansallisiin rahoittajiin ja 
muihin sidosryhmiin sekä pyrkii siihen, 
että sen toimet täydentävät muilla tasoilla 
tehtävää tutkimusta. Lisäksi ERC takaa 
avoimuuden tiedottaessaan toimistaan ja 
tuloksistaan tiedeyhteisölle ja suurelle 
yleisölle ja säilyttää päivitettyjä tietoja 
rahoitetuista hankkeista, tietojen 
siirrettävyys mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 880
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 881
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kehittää ERC:n maailmanluokan 
vertaisarviointijärjestelmää, joka perustuu 
ehdotusten avoimeen, oikeudenmukaiseen 
ja puolueettomaan käsittelyyn, jotta se 
pystyy tunnistamaan uraauurtavan 
tieteellisen huippuosaamisen ja 
lahjakkuuden tutkijan sukupuolesta, 
kansallisuudesta tai iästä riippumatta. 
Lisäksi ERC toteuttaa omia strategisia 
selvityksiään toimintansa 
valmistelemiseksi ja tukemiseksi, ylläpitää 
tiiviitä yhteyksiä tiedeyhteisöön ja muihin 
sidosryhmiin sekä pyrkii siihen, että sen 
toimet täydentävät muilla tasoilla tehtävää 
tutkimusta. ERC:n toimia ja saavutuksia 
arvioi vuonna 2017 tutkimuslaitosten 
riippumattomien korkean tason johtajien 
paneeli.

Or. en

Tarkistus 882
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kansallisuudesta tai iästä riippumatta. 
Lisäksi ERC toteuttaa omia strategisia 
selvityksiään toimintansa 
valmistelemiseksi ja tukemiseksi, ylläpitää 
tiiviitä yhteyksiä tiedeyhteisöön ja muihin 
sidosryhmiin sekä pyrkii siihen, että sen 
toimet täydentävät muilla tasoilla tehtävää 
tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 883
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. Antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Erityistavoitteena on edistää tieteen 
eturintamassa tehtävää tutkimusta, muun 
muassa aiempaan nähden radikaalisti uusia 
teknologioita ja suuririskisiä ideoita, jotka 
rakentavat tieteen perustuksille ja joilla on 
mahdollisuuksia avata uusia näkymiä 
eurooppalaiselle tieteelle ja teknologialle. 
Antamalla joustavaa tukea eri 
mittakaavoissa tehtävälle 
tavoiteorientoituneelle ja tieteidenväliselle 
tutkimusyhteistyölle ja omaksumalla 
innovatiivisia tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 884
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. Antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
perustutkimukselle ja tieteen perustuksille 
rakentaen. Antamalla joustavaa tukea eri 
mittakaavoissa tehtävälle 
tavoiteorientoituneelle ja tieteidenväliselle 
tutkimusyhteistyölle ja omaksumalla 
innovatiivisia tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. Antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. 
Esimerkkejä tästä ovat ihmisen 
sairauksien ja toksisuuden mekanismien 
ymmärtämyksen lisääminen ja ihmiselle 
tärkeiden solututkimuksen, genomiikan 
tai informaatioalan työkalujen ja 
teknologioiden käyttö EU:n laajuisesti 
koordinoiduissa tutkimuksissa ja 
riskienarviointistrategioissa sekä 
joustavan tuen antaminen eri 
mittakaavoissa tehtävälle 
tavoiteorientoituneelle ja tieteidenväliselle 
tutkimusyhteistyölle. Niiden avulla
pyritään määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
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yhteiskunnalle

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus pyrkii antamaan esimerkkejä uusista lupaavista teknologioista ja niiden 
sovelluksista perustutkimuksessa tai teollisuudessa.

Tarkistus 886
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. Antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. Antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle. Älykkään erikoistumisen 
alustoilla on tässä tärkeä merkitys, kun on 
kyse verkostojen perustamisesta ja 
kehittämisestä, tietojenvaihdosta, 
kumppanuustoiminnasta sekä tutkimusta 
ja innovointia koskevien politiikkojen 
tukemisesta. 

Or. pt

Perustelu

Älykkään erikoistumisen alustojen asema on ratkaiseva tietojenvaihdossa ja tieteenalojen 
välisessä yhteistyössä sekä tutkimuksen suuntaamisessa mittakaavaltaan erilaisiin 
tavoitteisiin ja innovatiivisiin käytäntöihin.
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Tarkistus 887
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulevia ja kehitteillä olevia teknologioita 
(Future and Emerging Technologies, FET) 
koskevassa ohjelmassa edistetään 
tutkimusta, jossa mennään pidemmälle 
kuin mikä on tunnettua, hyväksyttyä tai 
laajasti omaksuttua. Tarkoituksena on 
saada aikaan uutta ja visionääristä 
ajattelua, jolla avataan lupaavia polkuja 
kohti vahvoja uusia teknologioita, joista 
jotkut voisivat kehittyä johtaviksi 
teknologioiksi ja ajattelun paradigmoiksi 
useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. FET-
ohjelmassa edistetään toimia, joilla 
pyritään toteuttamaan pienen mittakaavan 
tutkimusta kaikilla aloilla, mukaan lukien 
esiin nousevat teemat, sekä tarttumaan 
suuriin tieteellisiin ja teknologisiin 
haasteisiin, jotka vaativat ohjelmien 
yhteenliittymistä ja yhteistyötä koko 
Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tällä 
lähestymistavalla haetaan huippuosaamista, 
ja se ulottuu sellaisten kilpailua edeltävien 
ideoiden tutkimiseen, jotka voivat muokata 
teknologian tulevaisuutta. Sen avulla 
yhteiskunta voi hyötyä monialaisesta 
tutkimusyhteistyöstä, joka on toteutettava 
Euroopan tasolla siten, että luodaan yhteys 
tiedelähtöisen tutkimuksen ja 
yhteiskunnallisista haasteista tai 
teollisuuden kilpailukyvystä liikkeelle 
lähtevän tutkimuksen välille.

Tulevia ja kehitteillä olevia teknologioita 
(Future and Emerging Technologies, FET) 
koskevassa ohjelmassa edistetään 
tutkimusta, jossa mennään pidemmälle 
kuin mikä on tunnettua, hyväksyttyä tai 
laajasti omaksuttua. Tarkoituksena on 
saada aikaan uutta ja visionääristä 
ajattelua, jolla avataan lupaavia polkuja 
kohti vahvoja uusia teknologioita, joista 
jotkut voisivat kehittyä johtaviksi 
teknologioiksi ja ajattelun paradigmoiksi 
useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. FET-
ohjelmassa edistetään toimia, joilla 
pyritään toteuttamaan pienen mittakaavan 
tutkimusta kaikilla aloilla, mukaan lukien 
esiin nousevat teemat, sekä tarttumaan 
suuriin tieteellisiin ja teknologisiin 
haasteisiin, jotka vaativat ohjelmien 
yhteenliittymistä ja yhteistyötä koko 
Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tällä 
lähestymistavalla haetaan huippuosaamista, 
ja se ulottuu sellaisten kilpailua edeltävien 
ideoiden tutkimiseen, jotka voivat muokata 
teknologian tulevaisuutta. Sen avulla 
yhteiskunta voi hyötyä monialaisesta 
tutkimusyhteistyöstä, joka on toteutettava 
Euroopan tasolla siten, että luodaan yhteys 
tiedelähtöisen tutkimuksen ja 
yhteiskunnallisista tavoitteista ja haasteista 
tai teollisuuden kilpailukyvystä liikkeelle 
lähtevän tutkimuksen välille.

Or. en

Tarkistus 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja 
humanististen tieteiden välillä. Tämä 
edellyttää tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, biotekniikka 
ja robotiikka, kemia, maapallon 
luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede).

Or. fr

Perustelu

Biotieteiden ja tekniikan monitieteiset teknologiat ovat hyvin tärkeitä tutkimukselle, joka 
pohjautuu biologisten mekanismien ymmärtämiseen, ja ne pitäisi mainita tässä kappaleessa.

Tarkistus 889
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
fysiikka, matematiikka, mallintaminen,
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
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tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Or. en

Tarkistus 890
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
fysiikka, matematiikka, maapallon 
luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Or. en

Tarkistus 891
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
matematiikka, fysiikka, maapallon 
luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Or. en

Tarkistus 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
matematiikka, maapallon 
luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.
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Or. fr

Tarkistus 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, lääketiede,
kemia, matematiikka, maapallon 
luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Or. en

Tarkistus 894
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Joitain ideoita voidaan kehittää pienessä 
mittakaavassa, kun taas toiset voivat olla 
niin haasteellisia, että ne vaativat 
suurimittaisia yhdistettyjä toimia pitkän 
ajanjakson aikana. Maailman johtavat 
taloudet ovat huomanneet tämän, ja 
käynnissä on kiihtyvä maailmanlaajuinen 

Joitain ideoita voidaan kehittää pienessä 
mittakaavassa, kun taas toiset voivat olla 
niin haasteellisia, että ne vaativat 
suurimittaisia yhdistettyjä toimia pitkän 
ajanjakson aikana. Maailman johtavat 
taloudet ovat huomanneet tämän, ja 
käynnissä on kiihtyvä maailmanlaajuinen 



PE492.761v01-00 84/172 AM\907534FI.doc

FI

kilpailu sellaisten esiin nousevien ja tieteen 
eturintamaan sijoittuvien teknologisten 
mahdollisuuksien löytämiseksi ja 
tutkimiseksi, joilla voi olla merkittävä 
vaikutus innovointiin ja jotka voivat tuottaa 
hyötyjä yhteiskunnalle. Jotta tällaiset 
toimet olisivat tehokkaita, niiden 
mittakaava on nopeasti rakennettava 
suuremmaksi yhdistämällä Euroopan, 
kansallisen ja alueellisen tason ohjelmia 
yhteisten tavoitteiden ympärille kriittisen 
massan kokoamiseksi, synergioiden 
luomiseksi ja optimaalisen 
vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi.

kilpailu sellaisten esiin nousevien ja tieteen 
eturintamaan sijoittuvien teknologisten 
mahdollisuuksien löytämiseksi ja 
tutkimiseksi, joilla voi olla merkittävä 
vaikutus innovointiin ja jotka voivat tuottaa 
hyötyjä yhteiskunnalle. On erittäin 
todennäköistä, että nämä edistysaskeleet 
ratkaisevat, kenellä on tulevaisuudessa 
maailmanlaajuinen johtoasema tieteessä, 
teknologiassa ja taloudessa. Jotta tällaiset 
toimet olisivat tehokkaita, niitä on 
hallinnoitava asiantuntevasti ja niiden 
mittakaava on nopeasti rakennettava 
suuremmaksi yhdistämällä Euroopan, 
kansallisen ja alueellisen tason ohjelmia 
yhteisten tavoitteiden ympärille kriittisen 
massan kokoamiseksi, synergioiden 
luomiseksi ja optimaalisen 
vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 895
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

FET-ohjelma kattaa tiedelähtöisen 
innovoinnin koko kirjon idullaan olevien ja 
hauraiden ideoiden alhaalta ylöspäin 
suuntautuvasta pienen mittakaavan 
alkuvaiheen tutkimuksesta uusien 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen 
rakentamiseen esiin nousevien 
muutosvoimaisten tutkimusalueiden 
ympärille ja aina sellaisiin laaja-alaisiin 
yhdistettyihin tutkimusaloitteisiin asti, 
jotka perustuvat kunnianhimoisten ja 
visionääristen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviin tutkimuslinjauksiin. Jokaisella 
näistä kolmesta toimintatasosta on oma 
erityinen arvonsa, ja ne täydentävät 
toisiaan ja luovat synergioita. Esimerkiksi 

FET-ohjelma kattaa tiedelähtöisen 
innovoinnin koko kirjon idullaan olevien ja 
hauraiden ideoiden alhaalta ylöspäin 
suuntautuvasta pienen mittakaavan 
alkuvaiheen tutkimuksesta uusien 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen 
rakentamiseen esiin nousevien 
muutosvoimaisten tutkimusalueiden 
ympärille ja aina sellaisiin laaja-alaisiin 
yhdistettyihin tutkimusaloitteisiin asti, 
jotka perustuvat kunnianhimoisten ja 
visionääristen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviin tutkimuslinjauksiin. Jokaisella 
näistä kolmesta toimintatasosta on oma 
erityinen arvonsa, ja ne täydentävät 
toisiaan ja luovat synergioita. Esimerkiksi 
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pienen mittakaavan tutkimukset voivat 
tuoda esiin tarpeita kehittää uusia 
tutkimusaiheita, jotka puolestaan voivat 
johtaa suuren mittakaavan toimiin ja niiden 
perustaksi laadittuihin erityisiin 
etenemissuunnitelmiin. Toimiin osallistuu 
suuri määrä erilaisia tutkimusalan 
toimijoita, kuten nuoria tutkijoita ja 
tutkimusintensiivisiä pk-yrityksiä, ja 
sidosryhmien (kansalaisyhteiskunta, 
poliittiset päättäjät, teollisuus ja julkisen 
sektorin tutkijat) yhteisöjä, jotka kootaan
yhteen tutkimuslinjausten pohjalta sitä 
mukaa kuin ne muotoutuvat, kypsyvät ja 
monipuolistuvat.

pienen mittakaavan tutkimukset voivat 
tuoda esiin tarpeita kehittää uusia 
tutkimusaiheita, jotka puolestaan voivat 
johtaa suuren mittakaavan toimiin ja niiden 
perustaksi laadittuihin erityisiin 
etenemissuunnitelmiin. Toimiin osallistuu 
suuri määrä erilaisia tutkimusalan 
toimijoita, kuten nuoria tutkijoita ja 
tutkimusintensiivisiä pk-yrityksiä, ja 
sidosryhmien (kansalaisyhteiskunta, 
poliittiset päättäjät, teollisuus ja julkisen 
sektorin tutkijat) yhteisöjä, jotka kootaan 
yhteen muuttuvien tutkimuslinjausten 
pohjalta sitä mukaa kuin ne muotoutuvat, 
kypsyvät ja monipuolistuvat.

Or. en

Tarkistus 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

a) Edistetään uusia ideoita (”Avoimet FET-
toimet”). FET-ohjelma tukee idullaan 
olevaa tieteellistä ja teknologista 
tutkimusta, jossa etsitään uutta perustaa 
radikaalisti uudenlaisille tulevaisuuden 
teknologioille kyseenalaistamalla nykyiset 
paradigmat ja etenemällä 
kartoittamattomille alueille. Alhaalta 
ylöspäin suuntautuvalla valintaprosessilla, 
joka on täysin avoin kaikille 
tutkimusideoille, kootaan monipuolinen 
valikoima kohdennettuja hankkeita. 
Keskeistä on lupaavien uusien alojen, 
kehityssuuntien ja trendien varhainen 
havaitseminen sekä uusien ja suuren 
potentiaalin omaavien tutkimus- ja 
innovointialan toimijoiden saaminen 
mukaan.

a) Edistetään uusia ideoita ("Avoimet FET-
toimet"). FET-ohjelma tukee 
varhaisvaiheen tieteellistä ja teknologista 
tutkimusta, jossa etsitään uutta perustaa 
radikaalisti uudenlaisille tulevaisuuden 
teknologioille kyseenalaistamalla nykyiset 
paradigmat ja etenemällä 
kartoittamattomille alueille. Alhaalta 
ylöspäin suuntautuvalla valintaprosessilla, 
joka on täysin avoin kaikille 
tutkimusideoille, kootaan monipuolinen 
valikoima kohdennettuja hankkeita. 
Keskeistä on lupaavien uusien alojen, 
kehityssuuntien ja trendien varhainen 
havaitseminen sekä uusien ja suuren 
potentiaalin omaavien tutkimus- ja 
innovointialan toimijoiden saaminen 
mukaan.

Or. en
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Tarkistus 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Vaalitaan kehittyviä aihealueita ja 
yhteisöjä ("Ennakoivat FET-toimet"). FET-
ohjelmassa tartutaan lupaaviin uusiin 
tutkimusaiheisiin, joiden ympärille voidaan 
koota kriittinen massa toisiinsa liittyviä 
hankkeita, jotka yhdessä takaavat 
aihealueiden laaja-alaisen ja monitahoisen 
tutkimisen ja muodostavat eurooppalaisen 
tietämyspohjan.

b) Vaalitaan kehittyviä aihealueita ja 
yhteisöjä ("Ennakoivat FET-toimet). 
Yhteiskunnallisten haasteiden ja 
teollisuuden teknologian aihealueisiin 
läheisesti liittyen FET-ohjelmassa tartutaan 
lupaaviin uusiin tutkimusaiheisiin, joiden 
ympärille voidaan koota kriittinen massa 
toisiinsa liittyviä hankkeita, jotka yhdessä 
takaavat aihealueiden laaja-alaisen ja 
monitahoisen tutkimisen ja muodostavat 
eurooppalaisen tietämyspohjan.

Or. en

Tarkistus 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Tartutaan suuriin tieteidenvälisiin tiede-
ja teknologiahaasteisiin (”FET-
lippulaivahankkeet”). FET-ohjelma tukee 
kunnianhimoista suuren mittakaavan 
tiedelähtöistä tutkimusta, jolla pyritään 
tieteellisiin läpimurtoihin. Tällaisissa 
toimissa saadaan hyötyä eurooppalaisten ja 
kansallisten tutkimuslinjausten 
lähentämisestä. Tieteellisten 
edistysaskelten pitäisi muodostaa vankka ja 
laaja-alainen perusta tuleville teknologisille 
innovaatioille ja taloudellisille sovelluksille 
useilla eri aloilla sekä tuottaa uudenlaisia 
hyötyjä yhteiskunnalle.

c) Tartutaan suuriin tieteidenvälisiin tiede-
ja teknologiahaasteisiin (”FET-
lippulaivahankkeet”). FET-ohjelma tukee 
kunnianhimoista suuren mittakaavan 
tiedelähtöistä tutkimusta, jolla pyritään 
tieteellisiin ja teknologisiin läpimurtoihin. 
Tällaisissa toimissa saadaan hyötyä 
eurooppalaisten ja kansallisten ja 
alueellisten tutkimuslinjausten 
lähentämisestä. Tieteellisten 
edistysaskelten pitäisi muodostaa vankka ja 
laaja-alainen perusta tuleville teknologisille 
innovaatioille ja taloudellisille sovelluksille 
useilla eri aloilla sekä tuottaa uudenlaisia 
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hyötyjä yhteiskunnalle. Etusija pitäisi 
antaa toimille, joilla on suuri 
yhteiskunnallinen vaikutus.

Or. en

Tarkistus 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Kutakin toimea varten määritellään 
tarkoituksenmukainen tasapaino avoimen 
toteutuksen ja aiheiden, yhteisöjen ja 
rahoituksen eriasteisen strukturoinnin 
välillä, jotta asetettuihin tavoitteisiin 
voidaan pyrkiä optimaalisesti.

Kutakin toimea varten määritellään 
tarkoituksenmukainen tasapaino avoimen 
toteutuksen ja aiheiden, yhteisöjen ja 
rahoituksen eriasteisen strukturoinnin 
välillä, jotta asetettuihin tavoitteisiin 
voidaan pyrkiä optimaalisesti. FET-
toimien on oltava avoimia yhteiseen etuun 
ja vastavuoroiseen hyötyyn perustuvalle 
yhteistyölle kolmansien osapuolten 
kanssa. Samalla on suojeltava 
eurooppalaisia etuja.

Or. en

Tarkistus 900
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

FETT-ohjelmaa käytetään Horisontti 
2020 -puiteohjelman kaikilla kolmella 
painopistealueella. FETT-määrärahoja 
myönnetään näille painopistealueille 
samassa suhteessa kuin koko Horisontti 
2020 -budjetin määrärahoja näille 
painopistealueille.



PE492.761v01-00 88/172 AM\907534FI.doc

FI

FETT-ohjauskomitea, jonka muodostavat 
arvostetut tiedemiehet ja insinöörit, joilla 
on asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa, avustaa ja neuvoo 
komissiota FETT-toimien tieteelliseen 
strategiaan liittyvissä kysymyksissä, 
työohjelman laadinnassa, 
ehdotuspyyntökriteerien vahvistamisessa 
sekä ennakoivien FETT-toimien ja 
FETT-lippulaivahankkeiden 
erityisaiheiden määrittelyssä.
Kaikkien FETT-toimien arvioinnissa 
noudatetaan yksinomaan tieteellistä ja 
teknologista huippuosaamista koskevia 
tiukkoja arviointiperusteita ja pilarissa 2 
ja 3 innovointipotentiaalia koskevia 
tiukkoja arviointiperusteita (vaikutus).

Or. en

Tarkistus 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Marie Curie -toimet 3. Marie Skłodowska-Curie -toimet

Or. en

Tarkistus 902
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan luoda uusia taitoja ja innovaatioita 
ja siten hyödyntää kaikki henkisen 
pääoman tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, 
houkutellen maailman johtavia tutkijoita 
Eurooppaan, jotta voidaan luoda ja siirtää
uusia taitoja, tietoa ja innovaatioita ja siten 
hyödyntää kaikki henkisen pääoman 
tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Or. en

Tarkistus 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan luoda uusia taitoja ja innovaatioita 
ja siten hyödyntää kaikki henkisen 
pääoman tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
tutkimus- ja innovointialan 
henkilöresurssien optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan luoda uusia taitoja ja innovaatioita 
ja siten hyödyntää kaikki henkisen 
pääoman tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Or. en

Tarkistus 904
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
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kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan luoda uusia taitoja ja innovaatioita 
ja siten hyödyntää kaikki henkisen 
pääoman tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan kehittää uusia taitoja, tietoa ja 
innovaatioita ja siten hyödyntää kaikki
henkisen pääoman tarjoamat 
mahdollisuudet kaikilla sektoreilla ja 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 905
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan luoda uusia taitoja ja innovaatioita 
ja siten hyödyntää kaikki henkisen 
pääoman tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan kehittää uusia tieteellisiä ja 
teknologisia taitoja ja innovaatioita ja siten 
hyödyntää kaikki henkisen pääoman 
tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Or. en

Tarkistus 906
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 
jatkokoulutuksensa aikana. Euroopan on 
kehitettävä alan viimeisintä kehitystä 
edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 
jatkokoulutuksensa aikana. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä tietämyksen, 
kokemusten ja verkostojen siirtoa 
vanhemmilta tutkijoilta nuoremmille 
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tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
innovointitaidot. On myös tärkeää lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 
20-prosenttia.

edistäviin mentorointijärjestelmiin. 
Euroopan on kehitettävä alan viimeisintä 
kehitystä edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 
tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
innovointitaidot. On myös tärkeää lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 
20-prosenttia.

Or. en

Tarkistus 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 
jatkokoulutuksensa aikana. Euroopan on 
kehitettävä alan viimeisintä kehitystä 
edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 
tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
innovointitaidot. On myös tärkeää lisätä 

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 
jatkokoulutuksensa aikana. Euroopan on 
kehitettävä alan viimeisintä kehitystä 
edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 
tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
innovointitaidot ja jotta heitä 
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tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 
20-prosenttia.

kannustetaan harkitsemaan uraa 
teollisuudessa tai innovatiivisimmissa 
yrityksissä. On myös tärkeää lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 
20-prosenttia.

Or. en

Tarkistus 908
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 
jatkokoulutuksensa aikana. Euroopan on 
kehitettävä alan viimeisintä kehitystä 
edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 
tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
innovointitaidot. On myös tärkeää lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 20 
prosenttia.

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 
jatkokoulutuksensa aikana. Euroopan on 
kehitettävä alan viimeisintä kehitystä 
edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 
tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
monialaiset innovointiin ja yrittäjyyteen 
liittyvät taidot. On myös tärkeää lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 20 
prosenttia.
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Or. en

Tarkistus 909
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edistämällä tutkijoiden liikkuvuutta ja 
lisäämällä niiden laitosten resursseja, 
jotka vetävät puoleensa tutkijoita muista 
jäsenvaltioista, voidaan edistää 
osaamiskeskusten syntymistä eri puolille 
Euroopan unionia.

Or. en

Tarkistus 910
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uudistuksen on jatkuttava tutkijoiden urien 
kaikissa vaiheissa. On olennaisen tärkeää 
lisätä tutkijoiden liikkuvuutta kaikilla 
tasoilla, myös uran keskivaiheessa, eikä 
ainoastaan maiden välillä vaan myös 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tämä 
antaa voimakkaan sysäyksen uusien 
taitojen oppimiselle ja kehittämiselle. Se 
on myös keskeinen tekijä eri maiden 
korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja 
yritysten välisessä yhteistyössä. 
Inhimillinen tekijä on kestävän yhteistyön 
tukijalka, ja kestävä yhteistyö on 
avaintekijä sellaisen innovatiivisen ja 
luovan Euroopan aikaansaamisessa, joka 
pystyy vastaamaan yhteiskunnan 
haasteisiin. Samalla se on keskeinen tekijä 

Uudistuksen on jatkuttava tutkijoiden urien 
kaikissa vaiheissa. On olennaisen tärkeää 
lisätä tutkijoiden liikkuvuutta kaikilla 
tasoilla, myös uran keskivaiheessa, eikä 
ainoastaan maiden välillä vaan myös 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tämä 
antaa voimakkaan sysäyksen uusien 
taitojen oppimiselle ja kehittämiselle. Se 
on myös keskeinen tekijä eri maiden 
korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja 
yritysten välisessä yhteistyössä. 
Inhimillinen tekijä on kestävän yhteistyön 
tukijalka, ja kestävä yhteistyö on 
avaintekijä sellaisen innovatiivisen ja 
luovan Euroopan aikaansaamisessa, joka 
pystyy vastaamaan yhteiskunnan 
haasteisiin. Samalla se on keskeinen tekijä 
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kansallisten politiikkojen hajanaisuuden 
poistamisessa. Yhteistyö ja tietämyksen 
jakaminen, joka tapahtuu yksittäisten 
tutkijoiden liikkuvuuden kautta heidän 
urakehityksensä kaikissa vaiheissa sekä 
erittäin ammattitaitoisen tutkimus- ja 
innovointihenkilöstön vaihtojen kautta, on 
olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa voi
palata kestävän kasvun uralle ja vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

kansallisten politiikkojen hajanaisuuden 
poistamisessa. Yhteistyö ja tietämyksen 
jakaminen, joka tapahtuu yksittäisten 
tutkijoiden liikkuvuuden kautta heidän 
urakehityksensä kaikissa vaiheissa sekä 
erittäin ammattitaitoisen tutkimus- ja 
innovointihenkilöstön vaihtojen kautta, on 
olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa voi 
palata kestävän kasvun uralle ja vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä 
yhteydessä Horisontti 
2020 -puiteohjelmalla olisi myös 
kannustettava Euroopan tutkijoiden 
yhteistyötä ottamalla käyttöön niin 
sanottu tutkimussetelijärjestelmä, jolla 
tutkimukseen myönnetään rahaa, kun 
tutkijat siirtyvät yliopistoihin eri 
jäsenvaltioissa, ja tukemalla 
osaamiskeskuksia, itsenäisiä yliopistoja ja 
tutkijoiden liikkuvuuden edistämistä.

Or. en

Tarkistus 911
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uudistuksen on jatkuttava tutkijoiden urien 
kaikissa vaiheissa. On olennaisen tärkeää 
lisätä tutkijoiden liikkuvuutta kaikilla 
tasoilla, myös uran keskivaiheessa, eikä 
ainoastaan maiden välillä vaan myös 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tämä 
antaa voimakkaan sysäyksen uusien 
taitojen oppimiselle ja kehittämiselle. Se 
on myös keskeinen tekijä eri maiden 
korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja 
yritysten välisessä yhteistyössä. 
Inhimillinen tekijä on kestävän yhteistyön 
tukijalka, ja kestävä yhteistyö on 
avaintekijä sellaisen innovatiivisen ja 
luovan Euroopan aikaansaamisessa, joka 

Uudistuksen on jatkuttava tutkijoiden urien 
kaikissa vaiheissa. On olennaisen tärkeää 
lisätä tutkijoiden liikkuvuutta kaikilla 
tasoilla, myös uran keskivaiheessa, eikä 
ainoastaan maiden välillä vaan myös 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tämä 
antaa voimakkaan sysäyksen uusien 
taitojen oppimiselle ja kehittämiselle. Se 
on myös keskeinen tekijä eri maiden 
korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja 
yritysten välisessä yhteistyössä. 
Inhimillinen tekijä on kestävän yhteistyön 
tukijalka, ja kestävä yhteistyö on 
avaintekijä sellaisen innovatiivisen ja 
luovan Euroopan aikaansaamisessa, joka 
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pystyy vastaamaan yhteiskunnan 
haasteisiin. Samalla se on keskeinen tekijä 
kansallisten politiikkojen hajanaisuuden 
poistamisessa. Yhteistyö ja tietämyksen 
jakaminen, joka tapahtuu yksittäisten 
tutkijoiden liikkuvuuden kautta heidän 
urakehityksensä kaikissa vaiheissa sekä 
erittäin ammattitaitoisen tutkimus- ja 
innovointihenkilöstön vaihtojen kautta, on 
olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa voi 
palata kestävän kasvun uralle ja vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

pystyy vastaamaan yhteiskunnan 
haasteisiin. Samalla se on keskeinen tekijä 
kansallisten politiikkojen hajanaisuuden 
poistamisessa. Tutkimustulosten avoin 
saatavuus, yhteistyö ja tietämyksen 
jakaminen, joka tapahtuu yksittäisten 
tutkijoiden liikkuvuuden kautta heidän 
urakehityksensä kaikissa vaiheissa sekä 
erittäin ammattitaitoisen tutkimus- ja 
innovointihenkilöstön vaihtojen kautta, on 
olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa voi 
tasoittaa sisäisiä erojaan tutkimus- ja 
innovointivalmiuksissa, palata kestävän 
kasvun uralle ja vastata yhteiskunnallisiin 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 912
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liikkuvuusohjelmilla varmistetaan 
tehokkaasti naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet, ja ohjelmissa on 
erityistoimia, joilla poistetaan kaikkien 
tutkijoiden liikkuvuuden esteitä.

Or. en

Tarkistus 913
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liikkuvien tutkijoiden tukivälineenä 
käytettävien apurahojen kohdalla on 
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Euroopan sisäisen liikkuvuuden myötä 
taattava yhteensopivuus. Vero-
oikeudelliset kysymykset on ratkaistava ja 
eurooppalaisten tutkijoiden sosiaaliturva 
taattava.

Or. de

Perustelu

Apurahat ovat kansainvälisen tieteellisen yhteistyön edistämisen välttämätön osatekijä. 
Euroopan sisäistä liikkuvuutta eivät saa estää yhteensopivuusongelmat, vero-oikeudelliset 
kysymykset tai tutkijoiden puuttuva sosiaaliturva.

Tarkistus 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 915
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 916
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos Eurooppa haluaa saavuttaa kilpailijansa 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla, sen on 
houkuteltava useampia nuoria naisia ja 
miehiä ryhtymään tutkijan uralle ja 
tarjottava erittäin houkuttelevat 
mahdollisuudet ja olosuhteet tutkimukseen 
ja innovointiin. Kaikkein lahjakkaimpien 
yksilöiden, niin eurooppalaisten kuin 
muidenkin, olisi nähtävä Eurooppa 
kaikkein houkuttelevimpana työpaikkana. 
Miesten ja naisten yhtäläiset 
mahdollisuudet, korkealuokkaiset ja 



PE492.761v01-00 98/172 AM\907534FI.doc

FI

tunnustuksen saaminen ovat olennaisia 
tekijöitä, jotka on turvattava 
yhdenmukaisella tavalla kaikkialla 
Euroopassa.

luotettavat työehdot ja -olot sekä 
tunnustuksen saaminen ovat olennaisia 
tekijöitä, jotka on turvattava 
yhdenmukaisella tavalla kaikkialla 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 917
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Strategisilla toimilla ja tieteellisillä 
neuvoilla voidaan varmistaa Marie 
Curie -toimien selkeämpi täytäntöönpano. 
Siksi ERC:n tutkimusneuvosto toteuttaa 
ja seuraa jatkuvasti Marie Curie -toimia 
ja pohtii, kuinka niiden tavoitteet voidaan 
saavuttaa parhaiten.

Or. en

Tarkistus 918
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen ei pystytä vastaamaan 
pelkästään unionin rahoituksella tai 
jäsenvaltioiden toimilla. Jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet uudistuksia korkea-asteen 
oppilaitostensa parantamiseksi ja 
koulutusjärjestelmiensä 
uudenaikaistamiseksi, mutta edistyminen 
on Euroopassa edelleen epätasaista ja 
maiden välillä on suuria eroja. Yleisesti 

Tähän haasteeseen ei pystytä vastaamaan 
pelkästään unionin rahoituksella tai 
jäsenvaltioiden toimilla. Jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet uudistuksia korkea-asteen 
oppilaitostensa parantamiseksi ja 
koulutusjärjestelmiensä 
uudenaikaistamiseksi, mutta edistyminen 
on Euroopassa edelleen epätasaista ja 
maiden välillä on suuria eroja. Sama 
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ottaen julkisen ja yksityisen sektorin tiede-
ja teknologiayhteistyö on Euroopassa 
edelleen alhaisella tasolla. Sama koskee 
sukupuolten tasa-arvoa sekä yrityksiä 
houkutella opiskelijoita ja tutkijoita
eurooppalaisen tutkimusalueen 
ulkopuolelta. Nykyisin noin 20 prosenttia 
tohtorintutkintoa unionissa suorittavista 
opiskelijoista tulee unionin ulkopuolelta, 
kun taas Yhdysvalloissa ulkomaalaisten 
tohtoriopiskelijoiden osuus on 35 
prosenttia. Muutoksen nopeuttamiseksi 
tarvitaan kansalliset rajat ylittävää 
strategista lähestymistapaa. Unionin 
rahoituksella voidaan luoda kannustimia 
välttämättömille rakenteellisille 
uudistuksille ja edistää niitä.

koskee miesten ja naisten yhtäläisiä
mahdollisuuksia tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla sekä yrityksiä 
houkutella sekä mies- että 
naisopiskelijoita ja -tutkijoita
eurooppalaisen tutkimusalueen 
ulkopuolelta. Nykyisin noin 20 prosenttia 
tohtorintutkintoa unionissa suorittavista 
opiskelijoista tulee unionin ulkopuolelta, 
kun taas Yhdysvalloissa ulkomaalaisten 
tohtoriopiskelijoiden osuus on 35 
prosenttia. Muutoksen nopeuttamiseksi 
tarvitaan kansalliset rajat ylittävää 
strategista lähestymistapaa. Unionin 
rahoituksella voidaan luoda kannustimia 
välttämättömille rakenteellisille 
uudistuksille ja edistää niitä.

Or. en

Tarkistus 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisilla Marie Curie -toimilla on 
edistetty merkittävästi sekä maiden että 
alojen välistä liikkuvuutta ja avattu 
tutkijanuria eurooppalaisella ja 
kansainvälisellä tasolla tarjoamalla 
eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstön 
mukaiset erinomaiset työehdot ja -olot. 
Jäsenvaltioissa ei ole ainakaan 
mittakaavaltaan, laajuudeltaan, 
rahoitukseltaan, kansainvälisyydeltään 
taikka tietämyksen tuottamisen ja siirron 
kannalta vastaavaa toimintaa. Marie Curie 
-toimet ovat lisänneet niiden 
tutkimuslaitosten resursseja, jotka pysyvät
houkuttelemaan tutkijoita kansainvälisesti, 
ja ovat siten edistäneet osaamiskeskusten 

Eurooppalaisilla Marie Skłodowska-
Curie -toimilla on edistetty merkittävästi 
sekä maiden että alojen välistä liikkuvuutta 
ja avattu tutkijanuria eurooppalaisella ja 
kansainvälisellä tasolla tarjoamalla 
eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstön 
mukaiset erinomaiset työehdot ja -olot. 
Jäsenvaltioissa ei ole ainakaan 
mittakaavaltaan, laajuudeltaan, 
rahoitukseltaan, kansainvälisyydeltään 
taikka tietämyksen tuottamisen ja siirron 
kannalta vastaavaa toimintaa. Toimet ovat 
lisänneet niiden tutkimuslaitosten 
resursseja, jotka pystyvät houkuttelemaan 
tutkijoita kansainvälisesti, ja ovat siten 
edistäneet osaamiskeskusten syntymistä eri 
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syntymistä eri puolille Eurooppaa. Ne ovat 
toimineet esikuvana jäsenvaltioiden 
toimille, ja niillä on ollut selkeä 
strukturoiva vaikutus, kun niiden parhaita 
toimintatapoja on levitetty kansallisella 
tasolla. Marie Curie -toimissa omaksuttu 
alhaalta ylöspäin suuntautuva 
lähestymistapa on myös mahdollistanut 
sen, että suuri enemmistö niitä 
hyödyntäneistä on voinut kouluttaa uuden 
sukupolven tutkijoita, jotka pystyvät 
tarttumaan yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja 
parantamaan heidän tässä tarvitsemiaan 
taitoja.

puolille Eurooppaa. Ne ovat toimineet 
esikuvana jäsenvaltioiden toimille, ja niillä 
on ollut selkeä strukturoiva vaikutus, kun 
niiden parhaita toimintatapoja on levitetty 
kansallisella tasolla. Marie Skłodowska-
Curie -toimissa omaksuttu alhaalta 
ylöspäin suuntautuva lähestymistapa on 
myös mahdollistanut sen, että suuri 
enemmistö niitä hyödyntäneistä on voinut 
kouluttaa uuden sukupolven tutkijoita, 
jotka pystyvät tarttumaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja 
parantamaan heidän tässä tarvitsemiaan 
taitoja.

Or. en

Tarkistus 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -toimien kehittäminen 
edelleen edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomista. 
Euroopan laajuiseen rahoituksen 
kilpailuttamiseen perustuvan rakenteensa 
ansiosta Marie Curie -toimet edistävät 
uusia, luovia ja innovatiivisia 
koulutusmuotoja, kuten teollisuuden 
tohtorinkoulutusohjelmia, joihin osallistuu 
koulutus-, tutkimus- ja innovointialan 
toimijoita, joiden on kilpailtava 
huippumaineestaan maailmanlaajuisesti. 
Antamalla unionin rahoitusta parhaille 
tutkimus- ja koulutusohjelmille, joissa 
noudatetaan innovatiivista 
tohtorinkoulutusta koskevia eurooppalaisia 
periaatteita, ne edistävät myös 
tutkimustulosten laajempaa levitystä ja 
käyttöönottoa ja siirtymistä paremmin 

Marie Skłodowska-Curie -toimien 
kehittäminen edelleen edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomista. 
Euroopan laajuiseen rahoituksen 
kilpailuttamiseen perustuvan rakenteensa 
ansiosta Marie Skłodowska-Curie -toimet 
edistävät uusia, luovia ja innovatiivisia 
koulutusmuotoja, kuten teollisuuden 
tohtorinkoulutusohjelmia, joihin osallistuu 
koulutus-, tutkimus- ja innovointialan 
toimijoita, joiden on kilpailtava 
huippumaineestaan maailmanlaajuisesti. 
Antamalla unionin rahoitusta parhaille 
tutkimus- ja koulutusohjelmille, joissa 
noudatetaan innovatiivista 
tohtorinkoulutusta koskevia eurooppalaisia 
periaatteita, ne edistävät myös 
tutkimustulosten laajempaa levitystä ja 
käyttöönottoa ja siirtymistä paremmin 
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jäsenneltyyn tohtorikoulutukseen. jäsenneltyyn tohtorikoulutukseen.

Or. en

Tarkistus 921
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -toimien kehittäminen 
edelleen edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomista. 
Euroopan laajuiseen rahoituksen 
kilpailuttamiseen perustuvan rakenteensa 
ansiosta Marie Curie -toimet edistävät 
uusia, luovia ja innovatiivisia 
koulutusmuotoja, kuten teollisuuden 
tohtorinkoulutusohjelmia, joihin osallistuu 
koulutus-, tutkimus- ja innovointialan 
toimijoita, joiden on kilpailtava 
huippumaineestaan maailmanlaajuisesti. 
Antamalla unionin rahoitusta parhaille 
tutkimus- ja koulutusohjelmille, joissa 
noudatetaan innovatiivista 
tohtorinkoulutusta koskevia eurooppalaisia 
periaatteita, ne edistävät myös 
tutkimustulosten laajempaa levitystä ja 
käyttöönottoa ja siirtymistä paremmin 
jäsenneltyyn tohtorikoulutukseen.

Marie Curie -toimien kehittäminen 
edelleen edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomista. 
Euroopan laajuiseen rahoituksen 
kilpailuttamiseen perustuvan rakenteensa 
ansiosta Marie Curie -toimet edistävät 
uusia, luovia ja innovatiivisia 
koulutusmuotoja, kuten yhdistettyjä tai
teollisuuden tohtorintutkintoja, joihin 
osallistuu koulutus-, tutkimus- ja 
innovointialan toimijoita, joiden on 
kilpailtava huippumaineestaan 
maailmanlaajuisesti. Antamalla unionin 
rahoitusta parhaille tutkimus- ja 
koulutusohjelmille, joissa noudatetaan 
innovatiivista tohtorinkoulutusta koskevia 
eurooppalaisia periaatteita, ne edistävät 
myös tutkimustulosten laajempaa levitystä 
ja käyttöönottoa ja siirtymistä paremmin 
jäsenneltyyn tohtorikoulutukseen.

Or. en

Tarkistus 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -apurahojen käyttö 
laajennetaan myös kokeneiden tutkijoiden 
ja insinöörien tilapäiseen liikkuvuuteen 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Näin 
kannustetaan korkeakouluja, 
tutkimuskeskuksia ja yrityksiä 
keskinäiseen yhteistyöhön Euroopan 
laajuisesti ja kansainvälisesti. 
Vakiintuneen, läpinäkyvän ja tasapuolisen 
arviointijärjestelmän avulla Marie Curie -
toimissa seulotaan esille tutkimuksen ja 
innovoinnin huippulahjakkuuksia 
kansainvälisen kilpailun pohjalta. Tämä 
antaa tutkijoille arvostusta ja motivoi heitä 
jatkamaan uraansa Euroopassa.

Marie Skłodowska-Curie -apurahojen 
käyttö laajennetaan myös kokeneiden 
tutkijoiden ja insinöörien tilapäiseen 
liikkuvuuteen julkisen ja yksityisen 
sektorin välillä. Näin kannustetaan 
korkeakouluja, tutkimuskeskuksia ja 
yrityksiä keskinäiseen yhteistyöhön 
Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti. 
Vakiintuneen, läpinäkyvän ja tasapuolisen 
arviointijärjestelmän avulla Marie 
Skłodowska-Curie -toimissa seulotaan 
esille tutkimuksen ja innovoinnin 
huippulahjakkuuksia kansainvälisen 
kilpailun pohjalta. Tämä antaa tutkijoille 
arvostusta ja motivoi heitä jatkamaan 
uraansa Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnalliset haasteet, joihin 
vastaaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoista tutkimus- ja 
innovointihenkilöstöä, eivät ole ainoastaan 
Euroopan ongelma. Kyse on 
monimutkaisuudessaan ja suuruudessaan 
valtavista kansainvälisistä haasteista. 
Euroopan ja muun maailman parhaiden 
tutkijoiden on tehtävä yhteistyötä yli 
maiden, sektoreiden ja tieteenalojen 
rajojen. Marie Curie -toimilla on tässä 
suhteessa keskeinen asema, sillä niillä 
tuetaan henkilöstönvaihtoa, joka edistää 
yhteistyöajattelua sellaisen maiden ja 
alojen välisen tietämyksen jakamisen 

Yhteiskunnalliset haasteet, joihin 
vastaaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoista tutkimus- ja 
innovointihenkilöstöä, eivät ole ainoastaan 
Euroopan ongelma. Kyse on 
monimutkaisuudessaan ja suuruudessaan 
valtavista kansainvälisistä haasteista. 
Euroopan ja muun maailman parhaiden 
tutkijoiden on tehtävä yhteistyötä yli 
maiden, sektoreiden ja tieteenalojen 
rajojen. Marie Skłodowska-Curie -toimilla 
on tässä suhteessa keskeinen asema, sillä 
niillä tuetaan henkilöstönvaihtoa, joka 
edistää yhteistyöajattelua sellaisen maiden 
ja alojen välisen tietämyksen jakamisen 
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kautta, joka on olennaisen tärkeää 
avoimelle innovoinnille.

kautta, joka on olennaisen tärkeää 
avoimelle innovoinnille.

Or. en

Tarkistus 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -toimien 
yhteisrahoitusmekanismin jatkaminen on 
välttämätöntä, jotta Euroopan 
lahjakkuusvarantoa voidaan kasvattaa. 
Unionin toiminnan lukumäärällistä ja 
rakenteellista vaikutusta lisätään 
kokoamalla alueellista, kansallista, 
kansainvälistä ja yksityistä rahoitusta, jolla 
voidaan luoda uusia ohjelmia ja avata 
nykyisiä ohjelmia maiden ja alojen välistä 
koulutusta, liikkuvuutta ja urakehitystä 
varten. Tällainen mekanismi tiivistää 
kansallisen ja unionin tason tutkimus- ja 
koulutustoimien välisiä yhteyksiä.

Marie Curie -toimien 
yhteisrahoitusmekanismin jatkaminen on 
välttämätöntä, jotta Euroopan 
lahjakkuusvarantoa voidaan kasvattaa. 
Unionin toiminnan lukumäärällistä ja 
rakenteellista vaikutusta lisätään 
kokoamalla alueellista, kansallista, 
kansainvälistä julkista ja yksityistä 
rahoitusta, jolla voidaan luoda uusia 
ohjelmia ja avata nykyisiä ohjelmia maiden 
ja alojen välistä koulutusta, liikkuvuutta ja 
urakehitystä varten. Tällainen mekanismi 
tiivistää kansallisen ja unionin tason 
tutkimus- ja koulutustoimien välisiä 
yhteyksiä.

Or. en

Tarkistus 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -toimien 
yhteisrahoitusmekanismin jatkaminen on 
välttämätöntä, jotta Euroopan 

Marie Skłodowska-Curie -toimien 
yhteisrahoitusmekanismin jatkaminen on 
välttämätöntä, jotta Euroopan 
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lahjakkuusvarantoa voidaan kasvattaa. 
Unionin toiminnan lukumäärällistä ja 
rakenteellista vaikutusta lisätään 
kokoamalla alueellista, kansallista, 
kansainvälistä ja yksityistä rahoitusta, jolla 
voidaan luoda uusia ohjelmia ja avata 
nykyisiä ohjelmia maiden ja alojen välistä 
koulutusta, liikkuvuutta ja urakehitystä 
varten. Tällainen mekanismi tiivistää 
kansallisen ja unionin tason tutkimus- ja 
koulutustoimien välisiä yhteyksiä.

lahjakkuusvarantoa voidaan kasvattaa. 
Unionin toiminnan lukumäärällistä ja 
rakenteellista vaikutusta lisätään 
kokoamalla alueellista, kansallista, 
kansainvälistä ja yksityistä rahoitusta, jolla 
voidaan luoda uusia ohjelmia ja avata 
nykyisiä ohjelmia maiden ja alojen välistä 
koulutusta, liikkuvuutta ja urakehitystä 
varten. Tällainen mekanismi tiivistää 
kansallisen ja unionin tason tutkimus- ja 
koulutustoimien välisiä yhteyksiä.

Or. en

Tarkistus 926
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -toimien 
yhteisrahoitusmekanismin jatkaminen on 
välttämätöntä, jotta Euroopan 
lahjakkuusvarantoa voidaan kasvattaa. 
Unionin toiminnan lukumäärällistä ja 
rakenteellista vaikutusta lisätään 
kokoamalla alueellista, kansallista, 
kansainvälistä ja yksityistä rahoitusta, jolla 
voidaan luoda uusia ohjelmia ja avata 
nykyisiä ohjelmia maiden ja alojen välistä 
koulutusta, liikkuvuutta ja urakehitystä 
varten. Tällainen mekanismi tiivistää 
kansallisen ja unionin tason tutkimus- ja 
koulutustoimien välisiä yhteyksiä.

Marie Curie -toimien 
yhteisrahoitusmekanismin jatkaminen on 
välttämätöntä, jotta Euroopan 
lahjakkuusvarantoa voidaan kasvattaa. 
Unionin toiminnan lukumäärällistä ja 
rakenteellista vaikutusta lisätään 
kokoamalla alueellista, kansallista, 
kansainvälistä ja yksityistä rahoitusta, jolla 
voidaan luoda uusia ohjelmia, joilla on 
samankaltaisia ja toisiaan täydentäviä 
tavoitteita, ja avata nykyisiä ohjelmia 
maiden ja alojen välistä koulutusta, 
liikkuvuutta ja urakehitystä varten. 
Tällainen mekanismi tiivistää kansallisen 
ja unionin tason tutkimus- ja 
koulutustoimien välisiä yhteyksiä.

Or. en

Tarkistus 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki tähän haasteeseen liittyvät toimet 
edistävät sellaisen kokonaan uuden 
ajattelutavan luomista Euroopassa, joka on 
olennaisen tärkeää luovuudelle ja 
innovoinnille. Marie Curie
-rahoitustoimenpiteet edistävät resurssien 
yhdistämistä Euroopassa ja parantavat siten 
tutkijoiden koulutuksen, liikkuvuuden ja 
urakehityksen koordinointia ja hallintaa. 
Ne edistävät Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeissa "Innovaatiounioni", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma" määriteltyjen 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista ja 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamisen kannalta.

Kaikki tähän haasteeseen liittyvät toimet 
edistävät sellaisen kokonaan uuden 
ajattelutavan luomista Euroopassa, joka on 
olennaisen tärkeää luovuudelle ja 
innovoinnille. Marie Skłodowska-
Curie -rahoitustoimenpiteet edistävät 
resurssien yhdistämistä Euroopassa ja 
parantavat siten tutkijoiden koulutuksen, 
liikkuvuuden ja urakehityksen 
koordinointia ja hallintaa. Ne edistävät 
Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeissa "Innovaatiounioni", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma" määriteltyjen 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista ja 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 928
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. 
Keston, vastaanottavan laitoksen ja 
harjoittelijoiden määrän suhteen voidaan 
sovitun vastaanottavan verkoston sisällä 
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ja hankkeeseen varatun rahoituksen 
puitteissa joustaa. Tämä parantaa nuorten 
perustutkinnon suorittaneiden tutkijoiden 
uranäkymiä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla.

Or. en

Tarkistus 929
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 

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

uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. Tässä 
mielessä teollisuuden 
tohtorinkoulutusohjelmia olisi 
vahvistettava tärkeänä osana 
innovatiivisen asenteen edistämistä 
tutkijoiden parissa ja tiiviimpien 
yhteyksien luomista teollisuuden ja 
korkeakoulujen välille. Tämä parantaa 
nuorten perustutkinnon suorittaneiden 
tutkijoiden uranäkymiä sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla. Tutkijoille 
annettavaan peruskoulutukseen voi 
sisältyä mahdollisuus rekrytoida 
kokeneita tutkijoita helpottamaan pienten 
ja keskisuurten yritysten ja suuryritysten 
osallistumista kyseisiin hankkeisiin ja 
luomaan synergiaa nuorten ja kokeneiden 
tutkijoiden välille.

Or. en

Tarkistus 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolelle. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolella. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen ja integroida 
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uudelleen tauon jälkeen. tutkijoita uudelleen pitempiaikaiseen 
tutkijan toimeen Euroopassa, myös 
heidän kotimaassaan, valtioiden välisen / 
kansainvälisen tutkijavaihdon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 932
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 

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

tohtorinkoulutusohjelmien kautta, joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. 
Keston, vastaanottavan laitoksen ja 
harjoittelijoiden määrän suhteen voidaan 
sovitun vastaanottavan verkoston sisällä 
ja hankkeeseen varatun rahoituksen 
puitteissa joustaa. Tämä parantaa nuorten 
perustutkinnon suorittaneiden tutkijoiden 
uranäkymiä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla.

Or. en

Tarkistus 934
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolelle. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen.

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolella. 
Innovatiivisuuden edistämiseksi 
yksityisellä sektorilla painotetaan tässä 
suhteessa alojen välistä liikkuvuutta.
Lisäksi tuetaan mahdollisuuksia aloittaa 
tutkijanura uudelleen tauon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 935
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolelle. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen.

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolella tarjoamalla
tutkijoille mahdollisuuden kouluttautua ja 
hankkia uutta tietoa kolmansien maiden 
korkeatasoisissa tutkimusorganisaatioissa 
ja toivottamalla heidät tervetulleiksi 
takaisin Eurooppaan, jos he päättävät 
palata. Lisäksi tuetaan mahdollisuuksia 
aloittaa tutkijanura uudelleen tauon 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Paluumahdollisuuden tarjoaminen tutkijoille kolmannessa maassa kouluttautumisen jälkeen 
voi parantaa Euroopan inhimillistä pääomaa tutkimuksen ja innovoinnin alalla, mutta 
tutkijoiden ei olisi oltava pakko palata.

Tarkistus 936
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tiivistää kansainvälistä rajat 
ylittävää ja alojen välistä yhteistyötä 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla 
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihdon 
avulla, jotta voitaisiin paremmin vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Tavoitteena on tiivistää kansainvälistä rajat 
ylittävää ja alojen välistä yhteistyötä 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla 
tutkimus- ja innovointitietämyksen ja 
-henkilöstön vaihdon avulla, jotta 
voitaisiin paremmin vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin.
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Or. en

Tarkistus 937
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – c alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on tukea lyhytaikaisia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoja 
yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
suuryritysten, pk-yritysten ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden välisten 
kumppanuuksien puitteissa sekä 
Euroopassa että maailmanlaajuisesti. 
Tähän sisältyy yhteistyön edistäminen 
kolmansien maiden kanssa.

Keskeisenä toimena on tukea lyhytaikaisia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoja 
ja tarjota tilaisuuksia tutkijoiden 
rekrytointiin yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisten kumppanuuksien 
puitteissa sekä Euroopassa että 
maailmanlaajuisesti. Tähän sisältyy 
yhteistyön edistäminen kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – c alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on tukea lyhytaikaisia
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoja 
yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
suuryritysten, pk-yritysten ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden välisten 
kumppanuuksien puitteissa sekä 
Euroopassa että maailmanlaajuisesti. 
Tähän sisältyy yhteistyön edistäminen 
kolmansien maiden kanssa.

Keskeisenä toimena on tukea tutkimus- ja 
innovointihenkilöstön vaihtoja yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisten kumppanuuksien 
puitteissa sekä Euroopassa että 
maailmanlaajuisesti. Tähän sisältyy 
yhteistyön edistäminen kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en
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Tarkistus 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 940
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – d alakohta – 1 alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisilla ja alueellisilla rahastoilla 
olisi tuettava myönteisesti arvioituja 
Marie Curie -toimia, jotka täyttävät 
huippuosaamista koskevat vaatimukset 
mutta joille ei riitä rahoitusta 
Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – d alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 942
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kannustaa 
yhteisrahoitusmekanismin avulla 
alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä 
organisaatioita perustamaan uusia ohjelmia 
ja avaamaan nykyiset ohjelmat maiden ja 
alojen välistä koulutusta, liikkuvuutta ja 
urakehitystä varten. Tämä parantaa 
tutkijakoulutuksen laatua Euroopassa 
urakehityksen kaikissa vaiheissa, myös 
tohtorintutkinnon tasolla, edistää 
tutkijoiden ja tieteellisen tietämyksen 
vapaata liikkuvuutta Euroopassa, lisää 

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

tutkijaurien houkuttelevuutta 
mahdollistamalla avoimen rekrytoinnin ja 
houkuttelevat työolot ja tukee 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten välistä tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä sekä yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa. Huomiota olisi 
kiinnitettävä huippuosaamiseen ja tasa-
arvoon.

Or. en

Tarkistus 943
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tavoitteena on seurata edistymistä, 
kartoittaa aukkoja Marie Curie -toimissa ja 
lisätä toimien vaikutusta noudattaen 
kuitenkin aina huippuosaamisen 
parantamista ensisijaisena tavoitteena. 
Tähän liittyen analysoidaan tutkijoiden 
liikkuvuutta, osaamista, uria ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevia tietoja. 
Näin pyritään saamaan aikaan synergioita 
ja koordinoimaan toimet tiiviisti 
erityistavoitteen "Osallisuutta edistävä, 
innovatiivinen ja turvallinen yhteiskunta" 
mukaisesti toteutettujen tutkijoita, 
tutkijoiden työnantajia ja rahoittajia 
koskevien poliittisten tukitoimien kanssa. 
Toimen avulla pyritään myös lisäämään 
tietoisuutta tutkijanuran tärkeydestä ja 
lisäämään sen houkuttelevuutta sekä 
levittämään Marie Curie -toimilla tuetusta 
työstä saatuja tutkimus- ja 
innovaatiotuloksia. Siihen sisältyy myös 
erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
poistaa urakehityksen esteitä, myös niiltä, 
jotka ovat pitäneet sapattivapaata.
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Or. en

Tarkistus 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on seurata edistymistä, 
kartoittaa aukkoja Marie Curie -toimissa ja 
lisätä toimien vaikutusta. Tähän liittyen 

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

kehitetään indikaattoreita ja analysoidaan 
tutkijoiden liikkuvuutta, osaamista ja uria 
koskevia tietoja. Näin pyritään saamaan 
aikaan synergioita ja koordinoimaan toimet 
tiiviisti erityistavoitteen "Tiedettä 
yhteiskunnan hyväksi ja sen kanssa" 
mukaisesti toteutettujen tutkijoita, 
tutkijoiden työnantajia ja rahoittajia 
koskevien poliittisten tukitoimien kanssa. 
Toimen avulla pyritään myös lisäämään 
tietoisuutta tutkijanuran tärkeydestä ja 
lisäämään sen houkuttelevuutta sekä 
levittämään Marie Curie -toimilla tuetusta 
työstä saatuja tutkimus- ja 
innovaatiotuloksia.

Or. en

Tarkistus 946
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot ja ultranopeat verkot
tiedonsiirrossa. Tutkimusinfrastruktuurit 
ovat välttämättömiä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 
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saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

Or. fr

Tarkistus 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 
saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 

Korkealaatuisimmat ja kansainvälisesti 
houkuttelevimmat tutkimusinfrastruktuurit 
ovat Euroopan kilpailukyvyn kannalta 
keskeisen tärkeitä tekijöitä kaikilla tieteen 
aloilla ja olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – muun muassa energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 
saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
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saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Niiden rakentaminen haastaa 
tutkijat ja innovatiiviset yritykset 
kehittämään huipputeknologiaa. Siten ne 
lujittavat Euroopan huipputeknologian 
alan innovatiivista teollisuutta. Ne 
edistävät huippuosaamista Euroopan 
tutkimus- ja innovointiyhteisöissä ja voivat 
toimia tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 948
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, erityisvarustellut 
laboratoriot biologian ja lääketieteen 
tutkimuksessa, tietokannat genomiikassa ja 
yhteiskuntatieteissä, observatoriot ja 
anturit geotieteissä ja laajakaistaverkot 
tiedonsiirrossa. Tutkimusinfrastruktuurit 
ovat välttämättömiä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
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liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 
saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 
saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 949
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 

Erinomaiset tutkimusinfrastruktuurit ovat 
Euroopan kilpailukyvyn kannalta keskeisen 
tärkeitä tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi analyysilaitteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat ja 
kehittyneet mittauslaitteet 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
ympäristötutkimuksessa ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
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saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle
tutkimukselle. Ne edistävät ihmisten ja 
ajatusten liikkuvuutta, kokoavat yhteen 
parhaita tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja 
ympäri maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Kun 
niiden laatu on maailmanluokkaa, ne 
saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan tutkimukselle. Ne edistävät ihmisten 
ja ajatusten liikkuvuutta, kokoavat yhteen 
parhaita tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja 
ympäri maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 950
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos Eurooppa haluaa edelleen harjoittaa 
maailmanluokan tutkimusta, sen on luotava 
riittävä ja vakaa perusta 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamiselle, 
ylläpitämiselle ja käytölle. Tämä vaatii 
laajamittaista ja tehokasta yhteistyötä 
unionin tason, kansallisten ja alueellisten 
rahoittajien välillä, ja tässä yhteistyössä on 
pyrittävä luomaan tiiviit yhteydet 
koheesiopolitiikkaan synergioiden ja 
yhdenmukaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi.

Jos Eurooppa haluaa edelleen harjoittaa 
maailmanluokan tutkimusta, sen on luotava 
riittävä ja vakaa perusta erinomaisten 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamiselle, 
ylläpitämiselle ja käytölle ja valittava ja 
laitettava ne tärkeysjärjestykseen laatua ja 
merkitystä koskevien EU:n perusteiden 
mukaan. Tämä vaatii eurooppalaisen 
riippumattomaan vertaisarviointiin 
perustuvan korkean tason arvioinnin 
perustamista sekä laajamittaista ja 
tehokasta yhteistyötä unionin tason, 
kansallisten ja alueellisten rahoittajien 
välillä, ja tässä yhteistyössä on pyrittävä 
luomaan tiiviit yhteydet 
koheesiopolitiikkaan synergioiden ja 
yhdenmukaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 951
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä erityistavoite liittyy 
"Innovaatiounioni"-lippulaivahankkeen 
keskeiseen sitoumukseen, jossa korostetaan 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
olennaista merkitystä uraauurtavan 
tutkimuksen ja innovoinnin 
mahdollistajana. Hankkeessa painotetaan 
tarvetta koota resursseja koko Euroopasta 
ja joissain tapauksissa maailmanlaajuisesti 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamisen ja 
niiden käytön mahdollistamiseksi. Samoin 
"Euroopan digitaalisstrategia" 
-lippulaivahankkeessa korostetaan tarvetta 
parantaa Euroopan sähköisiä 
infrastruktuureja ja sitä, että on tärkeää 
kehittää innovaatioklustereita, jotta 
Euroopalle voidaan luoda etulyöntiasema 
innovoinnin alalla.

Tässä erityistavoite liittyy 
"Innovaatiounioni"-lippulaivahankkeen 
keskeiseen sitoumukseen, jossa korostetaan 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
olennaista merkitystä uraauurtavan 
tutkimuksen ja innovoinnin 
mahdollistajana. Hankkeessa painotetaan 
tarvetta koota resursseja koko Euroopasta 
ja joissain tapauksissa maailmanlaajuisesti 
näiden tutkimusinfrastruktuurien 
rakentamisen ja niiden käytön 
mahdollistamiseksi. Samoin "Euroopan 
digitaalistrategia" -lippulaivahankkeessa 
korostetaan tarvetta parantaa Euroopan 
sähköisiä infrastruktuureja ja sitä, että on 
tärkeää kehittää innovaatioklustereita, jotta 
Euroopalle voidaan luoda etulyöntiasema 
innovoinnin alalla.

Or. en

Tarkistus 952
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusinta kehitystä edustavat 
tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 

Uusinta kehitystä edustavat ja EU:n 
kannalta merkitykselliset 
tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
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resursseja kaikkien tarvitsemiensa 
tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen. 
Tutkimusinfrastruktuureja koskevan 
yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
aikaansaaminen on edistynyt merkittävästi 
viime vuosina, kun on pantu täytäntöön
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) 
etenemissuunnitelma, jonka mukaisesti 
integroidaan ja avataan kansallisia 
tutkimusinfrastruktuureja ja kehitetään 
digitaalisen eurooppalaisen tutkimusalueen 
perustan muodostavia sähköisiä 
infrastruktuureja. Euroopan kattavat 
tutkimusinfrastruktuuriverkot lujittavat sen 
inhimillistä pääomapohjaa 
mahdollistamalla maailmanluokan
koulutuksen tutkijoiden ja insinöörien 
uudelle sukupolvelle ja edistämällä 
tieteenalojen välistä yhteistyötä.

yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 
resursseja kaikkien tarvitsemiensa 
tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen ja 
niiden avaamiseen kansainväliselle 
käytölle. Tutkimusinfrastruktuureja 
koskevan yhteisen eurooppalaisen 
lähestymistavan aikaansaaminen on 
edistynyt merkittävästi viime vuosina, kun 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumi (ESFRI) ja jäsenvaltiot 
ovat kehittäneet parhaita toimintatapoja 
sekä laatua ja merkitystä koskevia EU:n 
vaatimuksia olemassa oleville 
tutkimusinfrastruktuureille ja kun on 
pantu täytäntöön uusia ja/tai 
parannettuja infrastruktuureja koskevia 
ESFRI:n ja kansallisia 
etenemissuunnitelmia, joiden mukaisesti 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
parannetaan, integroidaan ja avataan 
kansallisia tutkimusinfrastruktuureja ja 
kehitetään digitaalisen eurooppalaisen 
tutkimusalueen perustan muodostavia 
sähköisiä infrastruktuureja. Euroopan 
kattavat tutkimusinfrastruktuuriverkot ovat 
olleet alkuvaihe integraation 
käynnistämisessä ja sen inhimillisen
pääomapohjan lujittamisessa
mahdollistamalla koulutuksen tutkijoiden 
ja insinöörien uudelle sukupolvelle ja 
edistämällä tieteenalojen välistä 
yhteistyötä. Tämä on ollut edellytys 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
saavutettavalle seuraavalle vaiheelle.

Or. en

Tarkistus 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusinta kehitystä edustavat Uusinta kehitystä edustavat 
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tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 
resursseja kaikkien tarvitsemiensa 
tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen. 
Tutkimusinfrastruktuureja koskevan 
yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
aikaansaaminen on edistynyt merkittävästi 
viime vuosina, kun on pantu täytäntöön 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) 
etenemissuunnitelma, jonka mukaisesti 
integroidaan ja avataan kansallisia 
tutkimusinfrastruktuureja ja kehitetään 
digitaalisen eurooppalaisen tutkimusalueen 
perustan muodostavia sähköisiä 
infrastruktuureja. Euroopan kattavat 
tutkimusinfrastruktuuriverkot lujittavat sen 
inhimillistä pääomapohjaa
mahdollistamalla maailmanluokan 
koulutuksen tutkijoiden ja insinöörien 
uudelle sukupolvelle ja edistämällä 
tieteenalojen välistä yhteistyötä.

tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 
resursseja kaikkien tarvitsemiensa 
tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen. 
Tutkimusinfrastruktuureja koskevan 
yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
aikaansaaminen on edistynyt merkittävästi 
viime vuosina, kun on jatkuvasti kehitetty
ja pantu täytäntöön Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) 
etenemissuunnitelmaa, jonka mukaisesti 
integroidaan ja avataan kansallisia 
tutkimusinfrastruktuureja ja kehitetään 
digitaalisen eurooppalaisen tutkimusalueen 
perustan muodostavia sähköisiä 
infrastruktuureja. Euroopan kattavat 
tutkimusinfrastruktuuriverkot lujittavat sen 
henkilöresurssipohjaa mahdollistamalla 
maailmanluokan koulutuksen tutkijoiden ja 
insinöörien uudelle sukupolvelle ja 
edistämällä tieteenalojen välistä 
yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 954
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusinta kehitystä edustavat 
tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 
resursseja kaikkien tarvitsemiensa 

Uusinta kehitystä edustavat 
tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 
resursseja kaikkien tarvitsemiensa 
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tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen. 
Tutkimusinfrastruktuureja koskevan 
yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
aikaansaaminen on edistynyt merkittävästi 
viime vuosina, kun on pantu täytäntöön 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) 
etenemissuunnitelma, jonka mukaisesti 
integroidaan ja avataan kansallisia 
tutkimusinfrastruktuureja ja kehitetään 
digitaalisen eurooppalaisen tutkimusalueen 
perustan muodostavia sähköisiä 
infrastruktuureja. Euroopan kattavat 
tutkimusinfrastruktuuriverkot lujittavat sen 
inhimillistä pääomapohjaa 
mahdollistamalla maailmanluokan 
koulutuksen tutkijoiden ja insinöörien 
uudelle sukupolvelle ja edistämällä 
tieteenalojen välistä yhteistyötä.

tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen. 
Tutkimusinfrastruktuureja koskevan 
yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
aikaansaaminen on edistynyt merkittävästi 
viime vuosina, kun on pantu täytäntöön 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) 
etenemissuunnitelma, jonka mukaisesti 
integroidaan ja avataan kansallisia 
tutkimusinfrastruktuureja ja kehitetään 
digitaalisen, verkotetun eurooppalaisen 
tutkimusalueen perustan muodostavia 
sähköisiä infrastruktuureja. Euroopan 
kattavat tutkimusinfrastruktuuriverkot 
lujittavat sen inhimillistä pääomapohjaa 
mahdollistamalla maailmanluokan 
koulutuksen tutkijoiden ja insinöörien 
uudelle sukupolvelle ja edistämällä 
tieteenalojen välistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 955
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, 
unionilla on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, uusien 
laitteistojen rakentamisen edistämisessä, 
laajan pääsyn avaamisessa kansallisiin ja 
eurooppalaisiin infrastruktuureihin sekä 
sen varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Unionilla on 
tärkeä rooli infrastruktuurien tukemisessa 
unionin tasolla, uusien laitteistojen 
rakentamisen edistämisessä, laajan pääsyn 
avaamisessa kansallisiin ja eurooppalaisiin 
infrastruktuureihin sekä sen 
varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
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välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 956
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, uusien 
laitteistojen rakentamisen edistämisessä, 
laajan pääsyn avaamisessa kansallisiin ja 
eurooppalaisiin infrastruktuureihin sekä 
sen varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, uusien 
laitteistojen rakentamisen edistämisessä 
syrjäseuduille, laajan pääsyn avaamisessa 
kansallisiin ja eurooppalaisiin 
infrastruktuureihin sekä sen 
varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Or. fr
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Tarkistus 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, uusien 
laitteistojen rakentamisen edistämisessä, 
laajan pääsyn avaamisessa kansallisiin ja 
eurooppalaisiin infrastruktuureihin sekä 
sen varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, kuten 
hajautettujen Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
koordinointitoimissa, uusien laitteistojen 
rakentamisen edistämisessä, laajan pääsyn 
avaamisessa kansallisiin ja eurooppalaisiin 
infrastruktuureihin sekä sen 
varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö Euroopan
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edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, uusien 
laitteistojen rakentamisen edistämisessä, 
laajan pääsyn avaamisessa kansallisiin ja 
eurooppalaisiin infrastruktuureihin sekä 
sen varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

tasolla edistävät merkittävästi 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomista. 
Vaikka jäsenvaltiot ovat edelleen 
keskeisessä asemassa 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä ja 
rahoittamisessa, unionilla on tärkeä rooli 
infrastruktuurien tukemisessa Euroopan
tasolla, kuten hajautettujen Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien koordinoinnin 
kannustamisessa, uusien laitteistojen 
rakentamisen edistämisessä, laajan pääsyn 
avaamisessa kansallisiin ja eurooppalaisiin 
infrastruktuureihin ja sen tukemisessa sekä 
sen varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. On tärkeää pyrkiä välttämään 
toimien päällekkäisyyksiä, edistää 
laitteistojen koordinoitua ja tehokasta
käyttöä ja tarvittaessa yhdistää resurssit 
niin, että unioni voi hankkia ja käyttää 
tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 959
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, uusien 
laitteistojen rakentamisen edistämisessä, 
laajan pääsyn avaamisessa kansallisiin ja 
eurooppalaisiin infrastruktuureihin sekä 

Edelleen kehittäminen EU:n tasolla vaatii 
tehokasta huippuosaamiseen perustuvaa 
priorisointia ja EU:n tason 
laatuvaatimusten toteuttamista sekä 
parhaiden tutkimusinfrastruktuurien 
laajempaa käyttöä unionin tasolla. Tämä 
edistää merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamista ja toimintaa. 
Vaikka jäsenvaltiot ovat edelleen 
keskeisessä asemassa 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä ja 
rahoittamisessa, unionilla on tärkeä rooli 
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sen varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

infrastruktuurien maailmanluokan 
huippuosaamisen valinnassa ja 
tukemisessa unionin tasolla, uusien ja 
yhdennettyjen laitteistojen rakentamisen 
edistämisessä, laajan pääsyn avaamisessa 
parhaisiin kansallisiin ja eurooppalaisiin 
infrastruktuureihin sekä sen 
varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
sirpaleisuutta ja koordinoimaan ja 
järkeistämään laitteistojen käyttöä 
ottamalla käyttöön asianmukainen 
arviointi ja priorisointi, on tärkeää 
yhdistää resurssit tehokkaimmissa ja EU:n 
kannalta merkityksellisimmissä niin, että 
unioni voi hankkia ja käyttää 
tutkimusinfrastruktuureja parantaen 
houkuttelevuuttaan ja kilpailukykyään 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 960
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Etäyhteistyön, valtavien tietomäärien 
käsittelyn, in silico -kokeiden ja 
etäresursseihin pääsyn mahdollistaminen 
on osoitus siitä, että tieto- ja 
viestintäteknologia tukee tiedettä saamalla 
aikaan muutoksia. Siksi on 
todennäköistä, että tämän erityistavoitteen 
talousarviosta merkittävä osa on ohjattava 
sähköisiin infrastruktuureihin.

Or. en
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Perustelu

Tieto- ja viestintäteknologia ja sähköiset infrastruktuurit ovat elintärkeitä, mutta kun otetaan 
huomioon teknologian kehityksen kustannusten nopeat muutokset, ei välttämättä ole 
aiheellista lyödä lukkoon tiettyjä prosenttiosuuksia rahoituksesta.

Tarkistus 961
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintäteknologia on muuttanut 
tieteentekoa mahdollistamalla 
etäyhteistyön, valtavien tietomäärien 
käsittelyn, in silico -kokeet ja pääsyn 
etäresursseihin. Tutkimustoiminnasta 
tulee siksi yhä kansainvälisempää ja 
tieteidenvälisempää, minkä vuoksi on 
käytettävä tieto- ja viestintäteknologian 
infrastruktuureja, jotka ovat ylikansallisia 
kuten tiede itse. Siksi on aiheellista 
osoittaa 38 prosenttia tämän 
erityistavoitteen talousarviosta sähköisiä 
infrastruktuureja koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin.

Or. en

Tarkistus 962
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mittakaavaedut, jotka saavutetaan 
lähestymällä tutkimusinfrastruktuurien, 
myös sähköisten infrastruktuurien, 
rakentamista, käyttöä ja hallinnointia koko 
Euroopan laajuisesti, edistävät 

Mittakaavaedut, jotka saavutetaan 
lähestymällä tutkimusinfrastruktuurien, 
myös sähköisten infrastruktuurien, 
rakentamista, käyttöä ja hallinnointia koko 
Euroopan laajuisesti, edistävät 
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merkittävällä tavalla Euroopan tutkimus- ja 
innovointipotentiaalin vahvistamista.

merkittävällä tavalla Euroopan tutkimus- ja 
innovointipotentiaalin vahvistamista ja 
parantavat EU:n kansainvälistä 
kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 963
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mittakaavaedut, jotka saavutetaan 
lähestymällä tutkimusinfrastruktuurien, 
myös sähköisten infrastruktuurien, 
rakentamista, käyttöä ja hallinnointia koko 
Euroopan laajuisesti, edistävät 
merkittävällä tavalla Euroopan tutkimus- ja 
innovointipotentiaalin vahvistamista.

Mittakaavaedut, jotka saavutetaan 
lähestymällä erinomaisten 
maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien, myös sähköisten 
infrastruktuurien, rakentamista, toimintaa 
ja käyttöä koko Euroopan laajuisesti 
yhteisellä ja priorisoidulla tavalla, 
edistävät merkittävällä tavalla Euroopan 
tutkimus- ja innovointipotentiaalin 
vahvistamista.

Or. en

Tarkistus 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien tarkoituksena on kehittää 
Euroopan tutkimusinfrastruktuureja vuotta 
2020 ja sen jälkeistä aikaa varten, kasvattaa 
innovointipotentiaalia ja inhimillistä 
pääomaa sekä lujittaa eurooppalaista 
tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa.

Toimien tarkoituksena on kehittää 
Euroopan tutkimusinfrastruktuureja vuotta 
2020 ja sen jälkeistä aikaa varten, kasvattaa 
innovointipotentiaalia ja henkilöresursseja
sekä lujittaa eurooppalaista 
tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa.

Or. en
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Tarkistus 965
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien tarkoituksena on kehittää 
Euroopan tutkimusinfrastruktuureja vuotta 
2020 ja sen jälkeistä aikaa varten, 
kasvattaa innovointipotentiaalia ja 
inhimillistä pääomaa sekä lujittaa 
eurooppalaista 
tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa.

Toimien tarkoituksena on valita, kehittää 
ja tukea parhaita olemassa olevia ja uusia 
Euroopan tutkimusinfrastruktuureja, 
kasvattaa innovointipotentiaalia ja 
inhimillistä pääomaa sekä lujittaa 
eurooppalaista 
tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa.

Or. en

Tarkistus 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietokannan perustaminen tutkimuksen 
ja innovoinnin tuloksia varten
Tavoitteena on luoda tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia sisältävä tietokanta 
ja mahdollistaa sen käytettävyys. 
Tietokanta on avoin kansainväliselle 
yhteistyölle. Sekä tutkimusryhmät että 
yritykset voivat lisätä sisältöä tietokantaan 
helpottaakseen innovointi- ja
yhteistyömarkkinoiden käynnistämistä ja 
edistääkseen mahdollisten 
kumppanuuksien muodostamista.

Or. en
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Tarkistus 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö. Tähän sisältyvät myös alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien 
integrointi ja pääsy niihin sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö.

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö ja valtioiden rajat ylittävä pääsy 
niihin sekä rahoituksen antaminen 
toimintakustannuksiin, joista saadaan 
eurooppalaista lisäarvoa (rajat ylittävät 
koordinointitoimet, rajat ylittävä pääsy, 
parannukset), mukaan lukien alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien 
integrointi ja pääsy niihin sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö.

Or. en

Tarkistus 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö. Tähän sisältyvät myös alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien 
integrointi ja pääsy niihin sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö.

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien valmistelu, 
rakentaminen, toteuttaminen ja käyttö. 
Tähän sisältyvät myös alueellisten
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien 
integrointi ja pääsy niihin, jotta 
eurooppalaiset tutkijat voivat hyödyntää 
niitä huippututkimuksessa sijainnistaan 
riippumatta, sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö, jos unionin 
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toimista on suurta lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö. Tähän sisältyvät myös alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien 
integrointi ja pääsy niihin sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö.

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö. Tähän sisältyvät myös alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
yleiseurooppalaisten ja alueellisten etujen 
mukainen kansallisten 
tutkimusinfrastruktuurien integrointi ja 
pääsy niihin sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö.

Or. en

Tarkistus 970
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö. Tähän sisältyvät myös alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien 
integrointi ja pääsy niihin sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien valinta, 
toteuttaminen ja käyttö. Tähän sisältyvät 
myös huipputasoisten alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
oleellisimpien ja parhaiden kansallisten 
tutkimusinfrastruktuurien avoin käyttö 
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käyttöönotto ja käyttö. EU:n tasolla ja niiden integrointi 
hajautetuiksi infrastruktuureiksi EU:n 
tasolla sekä sähköisten infrastruktuurien 
kehittäminen, käyttöönotto ja käyttö.

Or. en

Tarkistus 971
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – b alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

b) Tutkimusinfrastruktuurien 
innovaatiopotentiaalin ja inhimillisen 
pääoman kasvattaminen

b) EU:n kannalta tärkeiden 
tutkimusinfrastruktuurien 
innovaatiopotentiaalin ja inhimillisen 
pääoman kasvattaminen varmistamalla 
huippuosaamiseen ja EU:n laajuiseen 
merkityksellisyyteen perustuva tuki

Or. en

Tarkistus 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää teknologioiden 
varhaista käyttöönottoa 
tutkimusinfrastruktuureissa, edesauttaa 
t&k-kumppanuuksia teollisuuden kanssa, 
helpottaa tutkimusinfrastruktuurien 
teollista käyttöä ja edistää 
innovaatioklustereiden luomista. 
Toiminnassa tuetaan myös 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
käyttävän henkilöstön koulutusta ja/tai 
vaihtoja.

Tavoitteena on edistää teknologioiden 
varhaista käyttöönottoa 
tutkimusinfrastruktuureissa, edesauttaa 
t&k-kumppanuuksia teollisuuden kanssa, 
helpottaa tutkimusinfrastruktuurien 
teollista käyttöä ja edistää 
innovaatioklustereiden luomista. 
Toiminnassa tuetaan myös 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
käyttävän henkilöstön koulutusta ja/tai 
vaihtoja. Synergiaa ja yhdenmukaisuutta 
Marie Sklodowska Curie -toimien ja 
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EIT:n osaamis- ja innovaationyhteisöjen 
kanssa olisi kannustettava.

Or. en

Tarkistus 973
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää teknologioiden
varhaista käyttöönottoa 
tutkimusinfrastruktuureissa, edesauttaa 
t&k-kumppanuuksia teollisuuden kanssa, 
helpottaa tutkimusinfrastruktuurien 
teollista käyttöä ja edistää 
innovaatioklustereiden luomista. 
Toiminnassa tuetaan myös 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
käyttävän henkilöstön koulutusta ja/tai 
vaihtoja.

Tavoitteena on edistää 
huipputeknologioiden varhaista 
käyttöönottoa tutkimusinfrastruktuureissa, 
edesauttaa t&k-kumppanuuksia 
teollisuuden kanssa, helpottaa 
tutkimusinfrastruktuurien teollista käyttöä 
ja edistää niiden osallistumista 
innovaatioklustereiden luomiseen. 
Toiminnassa tuetaan myös 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
käyttävän henkilöstön koulutusta ja/tai 
vaihtoja kansainvälisellä tasolla.

Or. en

Tarkistus 974
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – c alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan 
tutkimusinfrastruktuuripolitiikan ja 
kansainvälisen yhteistyön lujittaminen

c) Euroopan 
tutkimusinfrastruktuuripolitiikan ja 
kansainvälisen yhteistyön lujittaminen 
myös ottamalla käyttöön korkeatasoinen 
riippumaton vertaisarviointi ja priorisointi

Or. en
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Tarkistus 975
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia, päätöksenteossa 
käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä 
sekä myös kansainvälisiä yhteistyötoimia.

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia, päätöksenteossa 
käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä 
sekä myös kansainvälisiä yhteistyötoimia.
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvää 
toimintaa tuetaan ja niitä kuullaan 
laadittaessa kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä koskevaa 
eurooppalaista strategiaa.

Or. en

Tarkistus 976
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia, päätöksenteossa 
käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä 
sekä myös kansainvälisiä yhteistyötoimia.

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia ja kartoitus- ja 
seurantavälineitä sekä toteuttaa 
korkeatasoinen riippumaton arviointi ja 
huippuosaamiseen perustuvaa 
päätöksentekoa.

Or. en

Tarkistus 977
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – c alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisia ja alueellisia rahastoja olisi 
käytettävä täysimääräisesti 
tutkimusinfrastruktuurien valmiuksien 
kehittämisen tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 978
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. TIEDETTÄ YHTEISKUNNAN 
HYVÄKSI JA SEN KANSSA, KOHTI 
VASTUULLISTA TUTKIMUSTA JA 
INNOVOINTIA
4 b. 1. Eritystavoite
Erityistavoitteena on kehittää toimivaa 
yhteistyötä tieteen ja yhteiskunnan välille, 
hankkia uusia kykyjä tieteen pariin ja 
kytkeä tieteellinen huippuosaaminen 
yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja 
yhteiskuntavastuuseen.
Nykyisen tieteellisen tutkimuksen ja 
innovoinnin nopea kehitys on tuonut esiin 
merkittäviä eettisiä, oikeudellisia ja 
sosiaalisia kysymyksiä, jotka edellyttävät 
tieteen ja yhteiskunnan suhteen 
lujittamista ja osallisuuden lisäämistä.
Jotta voidaan löytää oikeat ratkaisut 
Euroopan kohtaamiin haasteisiin, 
mahdollisimman monen erilaisen 
toimijan on osallistuttava tutkimus- ja 
innovaatioprosessiin. Perinteisesti tieteen 



PE492.761v01-00 138/172 AM\907534FI.doc

FI

ja yhteiskunnan vuorovaikutus on 
rajoittunut yhdensuuntaiseen ja ylhäältä 
alas suuntautuvaan tietämyksen 
siirtämiseen asiantuntijoilta kansalaisille. 
Eteneminen kohti avointa, toimivaa ja 
demokraattista tietopohjaista yhteiskuntaa 
edellyttää siirtymistä 
kaksisuuntaisempaan vuoropuheluun ja 
aktiiviseen yhteistyöhön, jotka eivät 
rajoitu perinteiseen tiedekasvatukseen tai 
nykykäsitykseen kansalaisista pelkkinä 
tutkimustulosten kuluttajina. Tämä 
vuoropuhelusuhde ja aktiivinen yhteistyö 
antavat epäilemättä mahdollisuuden lisätä 
tieteen ja innovoinnin vastuullisuutta.
Parantaakseen kilpailuasemaansa 
maailmanlaajuisessa taloudessa unionin 
tarvitsee kaikkia lahjakkuuksiaan. Luovia 
ihmisiä on kaikkialla. Lisäksi Euroopassa 
tarvitaan vuoteen 2020 mennessä 
miljoona lisätutkijaa, jotta t&k-
intensiteetti voidaan nostaa tavoitteen 
mukaisesti 3 prosenttiin bkt:stä. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi unionin 
nuorten on ryhdyttävä tiedeuralle ja 
unioni tarvitsee monipuolista ja 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoista 
työvoimaa.
On kuitenkin osoittautunut yhä 
vaikeammaksi houkutella lisää nuoria 
tieteen ja teknologian pariin, ja 
Euroopassa tunnetaan yhä enemmän 
huolta siitä, että monet lahjakkaat nuoret 
eivät valitse uraa näiltä aloilta. Lisäksi on 
myös tarpeen varmistaa, että tiede- tai 
teknologiauralle lähteneet ihmiset 
onnistuvat säilyttämään intonsa ja 
motivaationsa ja heille tarjoutuu 
mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 
kehitykseen ilman, että heidän täytyy 
hylätä oma tieteenalansa.
Tieteessä vallitsee myös selvä sukupuolten 
epätasapaino. Jos Eurooppa haluaa 
varmistaa rahoittavansa vaikuttavaa ja 
tehokasta tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmaa, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota naisten aliedustukseen tieteessä 
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ja siihen, että sukupuolieroja ei oteta 
huomioon tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla.
4 b. 2. Lähtökohdat ja unionin tasolla 
saatava lisäarvo
Tieteen ja yhteiskunnan välisen
yhteistyön parantaminen tieteen ja 
teknologian saaman yhteiskunnallisen ja 
poliittisen tuen laajentamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa on aina vain keskeisempi 
kysymys, jonka merkitys on kasvanut 
huomattavasti vallitsevan talouskriisin 
vuoksi. Demokraattisissa yhteiskunnissa 
painopisteen asettaminen tieteen alan 
julkisiin investointeihin edellyttää laajaa 
yhteiskunnallista ja poliittista 
kannattajakuntaa, joka jakaa tieteen 
arvot, tuntee sen prosessit ja pystyy 
tunnistamaan sen annin tietämykselle, 
yhteiskunnalle ja talouskehitykselle. 
Luottamuksen edellytyksiä ei voida täyttää 
ylhäältä alas suuntautuvalla mallilla.
Tämä voidaan saavuttaa vain, jos tieteen 
ja yhteiskunnan välille kehitetään 
hedelmällistä ja rikasta vuoropuhelua ja 
aktiivista yhteistyötä tieteen 
vastuullisuuden varmistamiseksi ja 
kansalaisten kannalta 
merkityksellisempien politiikkojen 
kehittämisen mahdollistamiseksi. 
Euroopan muodostama monimuotoinen 
"aito koekenttä" ja eri puolilla 
Eurooppaa syntyvät erilaiset visiot 
tarjoavat lisäarvon, joka lisää eri 
toimijoiden keskinäisen vuoropuhelun 
merkityksellisyyttä.
Lisäksi tieteellisen kulttuurin edistäminen 
Euroopassa vuorovaikutuksen kautta 
lujittaa demokraattisia ja humanistisia 
arvoja ja auttaa lisäämään kiinnostusta 
tieteeseen ja teknologiaan. Euroopan 
tiede- ja teknologiajärjestelmän hyvä tila 
riippuu sen kyvystä hyödyntää 
lahjakkuutta ja uusia ajatuksia kaikkialla, 
missä niitä esiintyy.
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4 b. 3.Toimien päälinjat
Toimenpiteillä olisi pyrittävä 
houkuttelemaan uusia kykyjä 
opiskelemaan tiedettä ja teknologiaa 
Euroopan yhteiskunnissa ja kuromaan 
umpeen unionissa tutkimusalalla 
työskentelevien henkilöiden keskuudessa 
vallitsevat sukupuolierot. Lisäksi tuetaan 
toimenpiteitä, joilla parannetaan 
valmiuttamme sisällyttää tieteellinen ja 
teknologinen tietämys ja menetelmät 
päätöksentekoprosesseihin, kehitetään 
mekanismeja, joiden avulla voidaan 
laajentaa ja syventää vaihtoehtojen 
yhteiskunnallista arviointia, estetään 
osaltaan se, että populistisia ja 
tieteenvastaisia liikkeitä ei aseteta 
kyseenalaisiksi, sekä varmistetaan, että 
eettiset ja sosiaaliset arvot otetaan 
huomioon koko innovaatioprosessissa.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) tuki yhteiskunnan osallistumiselle 
tieteeseen ja innovointiin sekä 
tieteenalojen rajat ylittävän tutkimuksen 
ja innovoinnin edistäminen ja erityisesti 
sen tukeminen, että kansalaiset voivat 
osallistua tutkimukseen ja innovointiin;
b) sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen tukemalla tutkimuslaitosten 
organisaatioihin ja tutkimusohjelmien 
rakenteisiin tehtäviä muutoksia; tämä 
sisältää erilaiset ulottuvuudet, jotka 
koskevat erityisesti yhdenvertaisuuden 
varmistamista tutkijanurilla, 
päätöksentekoa ja sukupuoliulottuvuuden 
ottamista huomioon tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällöissä;
c) kansalaisten tiedelukutaidon 
kehittäminen muodollisella ja 
epämuodollisella tiedekasvatuksella sekä 
tieteeseen perustuvan toiminnan 
levittäminen esimerkiksi tiedekeskuksissa 
ja museoissa; tätä edellyttää 
tulevaisuuden yhteiskunnan kehittäminen 
ja perusta rinnakkaiselolle 
demokratiassa; tiede- ja teknologiaurien 
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tekeminen houkutteleviksi nuorille 
opiskelijoille sekä kestävän 
vuorovaikutuksen edistäminen koulujen, 
tutkimuslaitosten, teollisuuden ja 
kansalaisjärjestöjen välillä;
d) sellaisen tutkimuksen ja innovoinnin 
eettisen kehyksen edistäminen, joka 
perustuu perustavanlaatuisiin eettisiin 
periaatteisiin, kuten perusoikeuskirjassa 
ja asiaan kuuluvissa unionin säädöksissä 
ja yleissopimuksissa huomioidut 
periaatteet;
e) tieteellisten tulosten (etenkin 
julkaisujen ja tietoaineistojen) avoimen 
saatavuuden parantaminen toimijoiden 
välisen avoimuuden ja luottamuksen 
varmistamiseksi sekä tieteellisen 
huippuosaamisen ja taloudellisen 
kilpailukyvyn lisäämiseksi;
f) sellaisen vastuullisen tutkimuksen ja 
innovoinnin hallinnollisen kehyksen 
kehittäminen, joka kannustaa 
yhteiskunnan toimijoita (tutkijoita, 
kansalaisyhteiskuntaa, teollisuutta, 
päättäjiä) työskentelemään yhdessä koko 
tutkimus- ja innovointiprosessin ajan 
saattaakseen prosessin ja sen tulokset ja 
vaikutukset vastaamaan paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, tarpeita ja 
arvoja;
g) tieteellistä viestintää koskevan 
tietämyksen parantaminen, jotta voidaan 
parantaa tutkijoiden, yleisten 
tiedotusvälineiden ja yleisön välisen 
vuorovaikutuksen toimivuutta, ja 
kansalaisten tiedettä koskevien käsitysten 
seuraaminen.

Or. en

Tarkistus 979
Edit Herczog
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. HUIPPUOSAAMISEN 
LEVITTÄMINEN JA 
OSALLISTUMISEN LAAJENTAMINEN
4 a. 3. Toimien päälinjat
m) olemassa olevaan konsortioon 
kuulumattomista maista tulevien uusien 
kumppanien tukeminen niiden 
osallistumisessa käynnissä oleviin 
hankkeisiin, jotta voidaan lisätä 
huippuosaamista, laajentaa tutkimusalaa 
ja vauhdittaa kehitystä.

Or. en

Tarkistus 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. HUIPPUOSAAMISEN 
LEVITTÄMINEN JA 
OSALLISTUMISEN LAAJENTAMINEN
Toimien päälinjat
Tuetaan olemassa olevaan konsortioon 
kuulumattomista maista tulevien uusien 
kumppanien osallistumista.

Or. en

Tarkistus 981
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
maailmanlaajuista johtoasemaa 
mahdollistavien teknologioiden ja 
avaruusteknologian tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, sillä kyseiset teknologiat 
muodostavat kilpailukyvyn perustan useilla 
olemassa olevilla ja kehittyvillä 
teollisuudenaloilla ja sektoreilla.

Erityistavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
maailmanlaajuista johtoasemaa 
mahdollistavia teknologioita koskevalla
tutkimuksella ja innovoinnilla, sillä 
kyseiset teknologiat muodostavat 
kilpailukyvyn perustan useilla olemassa 
olevilla ja kehittyvillä teollisuudenaloilla ja 
sektoreilla.

Or. en

Tarkistus 982
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö 
muuttuu nopeasti, ja Eurooppa 2020 -
strategiassa tavoitteeksi asetettu älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu luo haasteita ja 
mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle. 
Euroopan on nopeutettava innovointia ja 
muunnettava tuotettu tietämys perustaksi 
olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja 
markkinoiden parantamiselle ja uusien 
luomiselle. Innovointia on hyödynnettävä 
laajimmassa mahdollisessa merkityksessä 
siten, että se kattaa teknologian lisäksi 
myös liiketoiminnalliset, organisatoriset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat.

Maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö 
muuttuu nopeasti, ja Eurooppa 2020 -
strategiassa tavoitteeksi asetettu älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu luo haasteita ja 
mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle. 
Euroopan on nopeutettava innovointia ja 
muunnettava tuotettu tietämys perustaksi 
olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja 
markkinoiden laadun ja kestävyyden 
parantamiselle ja uusien luomiselle. 
Innovointia on hyödynnettävä laajimmassa 
mahdollisessa merkityksessä siten, että se 
kattaa teknologian lisäksi myös 
liiketoiminnalliset, organisatoriset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 983
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö 
muuttuu nopeasti, ja Eurooppa 2020 
-strategiassa tavoitteeksi asetettu älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu luo haasteita ja 
mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle. 
Euroopan on nopeutettava innovointia ja 
muunnettava tuotettu tietämys perustaksi 
olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja 
markkinoiden parantamiselle ja uusien 
luomiselle. Innovointia on hyödynnettävä 
laajimmassa mahdollisessa merkityksessä 
siten, että se kattaa teknologian lisäksi 
myös liiketoiminnalliset, organisatoriset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat.

Maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö 
muuttuu nopeasti, ja Eurooppa 2020 
-strategiassa tavoitteeksi asetettu älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu luo haasteita ja 
mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle. 
Euroopan on nopeutettava innovointia ja 
muunnettava tuotettu tietämys perustaksi 
olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja 
markkinoiden parantamiselle ja uusien 
luomiselle. Innovointia on hyödynnettävä 
laajimmassa mahdollisessa merkityksessä 
siten, että se kattaa teknologian lisäksi 
myös liiketoiminnalliset, organisatoriset,
yhteiskunnalliset ja turvallisuuteen 
liittyvät näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 984
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 
on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kehittyneiden 
materiaalien, bioteknologian, kehittyneiden 
valmistus- ja prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian aloilla.

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 
on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kehittyneiden 
materiaalien, uusituvan energian 
teknologian ja bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian aloilla.

Or. en
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Perustelu

EU on ollut uusiutuvaa energiaa koskevan innovoinnin kehto, ja uusiutuvan energian alan 
teollisuus merkitsee Euroopassa uusia työpaikkoja ja merkittäviä ja lisääntyviä 
vientimahdollisuuksia ja on edelleen edelläkävijä koko maailmassa. Jotta Eurooppa voisi 
säilyttää alalla etulyöntiasemansa ja maailmanlaajuisen johtoasemansa, EU:n on säilytettävä 
t&k-toimintansa voima uusiutuvan energian alan teollisuuden tukemisessa.

Tarkistus 985
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 
on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kehittyneiden 
materiaalien, bioteknologian, kehittyneiden 
valmistus- ja prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian aloilla.

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 
on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kvanttiteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian aloilla.

Or. en

Tarkistus 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 
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on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kehittyneiden 
materiaalien, bioteknologian, kehittyneiden 
valmistus- ja prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian aloilla.

on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kehittyneiden 
materiaalien, bioteknologian,
vesiteknologian, kehittyneiden valmistus-
ja prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian aloilla.

Or. en

Tarkistus 987
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 
on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kehittyneiden 
materiaalien, bioteknologian, kehittyneiden 
valmistus- ja prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian aloilla.

Jotta Eurooppa voi pysyä 
maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä ja 
varmistaa vahvan teknologisen pohjan ja 
teolliset valmiudet, tutkimukseen, 
kehittämiseen, validointiin ja pilottitoimiin 
on tehtävä entistä suurempia strategisia 
investointeja tieto- ja viestintäteknologian, 
nanoteknologian, kvanttioptiikan, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien, robotiikan ja 
avaruusteknologian aloilla.

Or. de

Tarkistus 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan teollisuus kyky omaksua ja ottaa 
käyttöön mahdollistavia teknologioita on 
yksi keskeinen tekijä Euroopan 

Euroopan teollisuuden kyky omaksua ja 
ottaa käyttöön mahdollistavia teknologioita 
on yksi keskeinen tekijä Euroopan 
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tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää 
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten toimien kattava 
luonne voi synnyttää uusia edistysaskelia 
täydentävien keksintöjen ja sovellusten 
kautta, mikä takaa näihin teknologioihin 
tehtäville investoinneille korkeamman 
tuoton kuin millään muulla alalla.

tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää 
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten toimien kattava 
luonne voi synnyttää uusia edistysaskelia 
täydentävien keksintöjen ja sovellusten 
kautta, mikä takaa näihin teknologioihin 
tehtäville investoinneille korkeamman 
tuoton kuin millään muulla alalla.
Lisäpilottihankkeiden ja 
tutkimushankkeista syntyvien 
oheishankkeiden kehittämistä tuetaan 
joustavilla toimenpiteillä, kuten avoimilla 
ehdotuspyynnöillä.

Or. en

Tarkistus 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan teollisuus kyky omaksua ja ottaa 
käyttöön mahdollistavia teknologioita on 
yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää 
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten toimien kattava 
luonne voi synnyttää uusia edistysaskelia 
täydentävien keksintöjen ja sovellusten 
kautta, mikä takaa näihin teknologioihin 
tehtäville investoinneille korkeamman 
tuoton kuin millään muulla alalla.

Euroopan teollisuuden kyky omaksua ja 
ottaa käyttöön mahdollistavia teknologioita 
on yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää 
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten toimien kattava 
luonne voi synnyttää uusia edistysaskelia 
täydentävien keksintöjen ja sovellusten 
kautta, mikä takaa näihin teknologioihin 
tehtäville investoinneille korkeamman 
tuoton kuin millään muulla alalla.
Tutkimushankkeista syntyvien 
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oheishankkeiden kehittämistä tuetaan 
joustavilla toimenpiteillä, kuten avoimilla 
ehdotuspyynnöillä.

Or. en

Tarkistus 990
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan teollisuus kyky omaksua ja ottaa 
käyttöön mahdollistavia teknologioita on 
yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää 
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten toimien kattava 
luonne voi synnyttää uusia edistysaskelia 
täydentävien keksintöjen ja sovellusten 
kautta, mikä takaa näihin teknologioihin 
tehtäville investoinneille korkeamman 
tuoton kuin millään muulla alalla.

Euroopan teollisuuden kyky omaksua ja 
ottaa käyttöön mahdollistavia teknologioita 
on yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää 
tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten 
toimien kattava luonne voi synnyttää uusia 
edistysaskelia täydentävien keksintöjen ja 
sovellusten kautta, mikä takaa näihin 
teknologioihin tehtäville investoinneille
korkeamman tuoton kuin millään muulla 
alalla.

Or. en

Tarkistus 991
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet edistävät Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahankkeissa 

Nämä toimet edistävät Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahankkeissa 
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"Innovaatiounioni", "Resurssitehokas 
Eurooppa", "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen tavoitteiden 
sekä unionin avaruuspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

"Innovaatiounioni", "Resurssitehokas 
Eurooppa", "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen tavoitteiden 
sekä Euroopan turvallisuusstrategian ja 
unionin avaruuspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 992
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toimet perustuvat 
pääasiassa teollisuuden ja liike-elämän 
yhdessä tutkimusyhteisön kanssa laatimiin
tutkimus- ja innovaatiolinjauksiin, ja niissä
painotetaan voimakkaasti yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemista.

Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toimet perustuvat 
pääasiassa yhdessä teollisuuden ja liike-
elämän, tutkimusyhteisön ja muiden 
sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen,
kanssa laadittuihin tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksiin. Toimien tavoitteena 
on vastata erityisalaa koskeviin yhteisiin 
tarpeisiin ja huoliin sekä tukea poliittisten 
tavoitteiden toteuttamista kyseisillä 
erityisaloilla, ja toimissa painotetaan 
voimakkaasti yksityisen sektorin 
investointien houkuttelemista.

Or. en

Tarkistus 993
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toimet perustuvat 
pääasiassa teollisuuden ja liike-elämän 
yhdessä tutkimusyhteisön kanssa laatimiin 
tutkimus- ja innovaatiolinjauksiin, ja niissä 
painotetaan voimakkaasti yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemista.

Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toimet perustuvat 
pääasiassa teollisuuden ja liike-elämän 
yhdessä tutkimusyhteisön ja 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
kanssa laatimiin tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksiin, ja niissä painotetaan 
voimakkaasti yksityisen sektorin 
investointien houkuttelemista.

Or. en

Tarkistus 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toimet perustuvat 
pääasiassa teollisuuden ja liike-elämän
yhdessä tutkimusyhteisön kanssa laatimiin 
tutkimus- ja innovaatiolinjauksiin, ja niissä 
painotetaan voimakkaasti yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemista.

Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toimet perustuvat 
pääasiassa teollisuuden, liike-elämän ja 
pk-yritysten yhdessä tutkimusyhteisön 
kanssa laatimiin tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksiin, ja niissä painotetaan 
voimakkaasti yksityisen sektorin 
investointien ja innovaatioiden 
houkuttelemista.

Or. en

Tarkistus 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Mahdollistavien teknologioiden 
integrointia yhteiskunnallisiin haasteisiin 
löydettyihin ratkaisuihin tuetaan 
asianomaisten haasteiden yhteydessä. 
Erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" tuetaan 
mahdollistavien teknologioiden 
sovelluksia, jotka eivät kuulu 
yhteiskunnallisten haasteiden piiriin mutta 
ovat tärkeitä Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantamisen kannalta.

Mahdollistavien teknologioiden 
integrointia yhteiskunnallisiin haasteisiin 
löydettyihin ratkaisuihin tuetaan 
asianomaisten haasteiden yhteydessä. 
Erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" tuetaan 
mahdollistavien teknologioiden 
sovelluksia, jotka eivät kuulu 
yhteiskunnallisten haasteiden piiriin mutta 
ovat tärkeitä Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Jotta 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita ja 
tieto- ja viestintäteknologioita voitaisiin 
soveltaa tehokkaasti yhteiskunnallisten 
haasteiden painopistealueella, on luotava 
koordinointimekanismi.

Or. en

Tarkistus 996
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lähestymistapa sisältää sekä 
tavoitelähtöisiä toimia että avoimempia 
aloja innovatiivisten hankkeiden ja 
uraauurtavien ratkaisujen tukemiseksi. 
Painopiste on esikaupallisen ja kilpailua 
edeltävän vaiheen t&k- ja 
innovointitoimissa. Rahoituksella 
pyritään voittajien valitsemisen tai 
tiettyjen tuotantolinjojen rahoittamisen 
sijaan poistamaan yleisiä teknologisia 
esteitä. Toimilla pyritään parantamaan 
teollisuuden kilpailukykyä kannustamalla 
teollisuutta parantamaan erityisesti 
resurssi- ja energiatehokkuuttaan ja 
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lisäämään tutkimus- ja innovointi-
investointejaan. Toimilla tuetaan
erityisesti pk-yrityksiä, jotta niillä olisi 
parempi pääsy tutkimus- ja
innovointitoimiin.

Or. en

Tarkistus 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lähestymistapa sisältää sekä 
tavoitelähtöisiä toimia että avoimempia 
aloja innovatiivisten hankkeiden ja 
uraauurtavien ratkaisujen tukemiseksi. 
Painopiste on t&k-toimissa, suuren 
mittakaavan pilotti- ja 
demonstrointitoimissa, testausalustoissa ja 
elävissä laboratorioissa, prototyyppien 
valmistuksessa ja tuotteiden validoinnissa 
pilottituotantolinjoilla. Toimilla pyritään 
parantamaan teollisuuden kilpailukykyä 
kannustamalla teollisuutta ja erityisesti pk-
yrityksiä tekemään tutkimus- ja innovointi-
investointeja. Suoria jatkotoimia 
esimerkiksi pilotoinnin, demonstroinnin 
ja käyttöönoton kaltaisiin hankkeisiin 
tuetaan joustavilla välineillä, kuten 
avoimilla ehdotuspyynnöillä.

Or. en

Tarkistus 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta



AM\907534FI.doc 153/172 PE492.761v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Lähestymistapa sisältää sekä 
tavoitelähtöisiä toimia että avoimempia 
aloja innovatiivisten hankkeiden ja 
uraauurtavien ratkaisujen tukemiseksi. 
Painopiste on t&k-toimissa, suuren 
mittakaavan pilotti- ja 
demonstrointitoimissa, testausalustoissa ja 
elävissä laboratorioissa, prototyyppien 
valmistuksessa ja tuotteiden validoinnissa 
pilottituotantolinjoilla. Toimilla pyritään 
parantamaan teollisuuden kilpailukykyä 
kannustamalla teollisuutta ja erityisesti pk-
yrityksiä tekemään tutkimus- ja innovointi-
investointeja. Suoria jatkotoimia 
esimerkiksi pilotoinnin, demonstroinnin 
ja käyttöönoton kaltaisiin hankkeisiin 
tuetaan joustavilla välineillä, kuten 
avoimilla ehdotuspyynnöillä.

Or. en

Tarkistus 999
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lähestymistapa sisältää sekä 
tavoitelähtöisiä toimia että avoimempia 
aloja innovatiivisten hankkeiden ja 

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

uraauurtavien ratkaisujen tukemiseksi. 
Painopiste on t&k-toimissa, suuren 
mittakaavan pilotti- ja 
demonstrointitoimissa, testausalustoissa ja 
elävissä laboratorioissa, prototyyppien 
valmistuksessa ja tuotteiden validoinnissa 
pilottituotantolinjoilla. Toimilla pyritään 
parantamaan teollisuuden kilpailukykyä 
kannustamalla teollisuutta ja erityisesti pk-
yrityksiä tekemään tutkimus- ja innovointi-
investointeja.

Pienen ja keskisuuren mittakaavan 
hankkeisiin kiinnitetään merkittävästi 
huomiota.

Or. en

Tarkistus 1002
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 1003
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, kvanttiteknologia, 
bioteknologia, kehittyneet materiaalit ja 
kehittyneet valmistusjärjestelmät. Nämä 
monitieteiset, osaamis- ja 
pääomaintensiiviset teknologiat liittyvät 
useisiin eri aloihin ja luovat perustan 
Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 1004
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, ekoinnovointi, 
bioteknologia, kehittyneet materiaalit ja 
kehittyneet valmistusjärjestelmät. Nämä 
monitieteiset, osaamis- ja 
pääomaintensiiviset teknologiat liittyvät 
useisiin eri aloihin ja luovat perustan 
Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, 
vesiteknologia, kehittyneet materiaalit ja 
kehittyneet valmistusjärjestelmät. Nämä 
monitieteiset, osaamis- ja 
pääomaintensiiviset teknologiat liittyvät 
useisiin eri aloihin ja luovat perustan 
Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön, 
terveydenhuollon ja maatalouden aloilla). 
Siksi keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja muiden mahdollistavien 
teknologioiden monitahoista 
vuorovaikutusta hyödynnetään joustavalla 
tavalla tärkeänä innovaatioiden lähteenä. 
Tämä täydentää keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita koskevalle tutkimukselle ja 
innovoinnille annettavaa tukea, jota 
kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
voivat antaa koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en



PE492.761v01-00 160/172 AM\907534FI.doc

FI

Tarkistus 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön, 
terveydenhuollon ja maatalouden aloilla). 
Siksi keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja muiden mahdollistavien 
teknologioiden monitahoista 
vuorovaikutusta hyödynnetään joustavalla 
tavalla tärkeänä innovaatioiden lähteenä. 
Tämä täydentää keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita koskevalle tutkimukselle ja 
innovoinnille annettavaa tukea, jota 
kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
voivat antaa koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön, 
terveydenhuollon ja maatalouden aloilla). 
Siksi keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja muiden mahdollistavien 
teknologioiden monitahoista 
vuorovaikutusta hyödynnetään joustavalla 
tavalla tärkeänä innovaatioiden lähteenä. 
Tämä täydentää keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita koskevalle tutkimukselle ja 
innovoinnille annettavaa tukea, jota 
kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
voivat antaa koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en

Perustelu

Mahdollistavien ja monialaisten teknologioiden soveltamisessa maatalouteen on valtavasti 



PE492.761v01-00 162/172 AM\907534FI.doc

FI

potentiaalia.

Tarkistus 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön, 
terveydenhuollon ja maatalouden aloilla). 
Siksi keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja muiden mahdollistavien 
teknologioiden monitahoista 
vuorovaikutusta hyödynnetään joustavalla 
tavalla tärkeänä innovaatioiden lähteenä. 
Tämä täydentää keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita koskevalle tutkimukselle ja 
innovoinnille annettavaa tukea, jota 
kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
voivat antaa koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.
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Or. en

Perustelu

Mahdollistavien ja monialaisten teknologioiden soveltamiseen maataloudessa sisältyy valtava 
potentiaali, erityisesti maatalouden tuotantotarviketeollisuudessa, jolla on merkittävä rooli 
Euroopan maatalouden kilpailukyvyn edistämisessä.

Tarkistus 1010
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri tieteellisen (erityisesti 
matemaattisen) ja teknologisen 
tutkimuksen aloihin ja luovat perustan 
Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia teoreettisia ja soveltavia 
tutkimustuloksia ja avata tietä uusille 
teollisuusteknologioille, tuotteille, 
palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
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annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en

Tarkistus 1011
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
”Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 

Keskeinen osa erityistavoitetta 
”Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
robotiikka, nanoteknologia, 
kvanttioptiikka, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
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keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. de

Tarkistus 1012
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille, joissa pyritään 
kehittämään teknologioita ja soveltamaan 
niitä yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen.

Or. en
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Perustelu

Pilarien ja talousarvion välisten rajojen häivyttäminen rahoittamalla julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä yhteiskunnallisten haasteiden että teollisuuden johtoaseman 
painopistealueiden kautta ei ole hyväksyttävää. Periaatteessa näihin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin voisi upota suuri osa rahoituksesta.

Tarkistus 1013
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille, joissa pyritään 
kehittämään teknologioita ja soveltamaan 
niitä yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät, kansalaisyhteiskunta 
mukaan lukien, osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 
solmittaville kumppanuuksille, joissa 
pyritään kehittämään teknologioita ja 
innovaatioita ja soveltamaan niitä 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Or. en
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Tarkistus 1014
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille, joissa pyritään 
kehittämään teknologioita ja soveltamaan 
niitä yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 
solmittaville kumppanuuksille, joissa 
pyritään kehittämään teknologioita ja 
menetelmiä ja soveltamaan niitä 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Or. en

Tarkistus 1015
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 15 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 
vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille, mutta se on nykyisin hajaantunut 
kansallisiin ohjelmiin, joita osa unionin 
jäsenvaltioista toteuttaa. Unionin tason 
koordinointia ja investointeja 
avaruustutkimukseen tarvitaan (vrt. SEUT-
sopimuksen 189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi, unionin 
avaruusinfrastruktuurin, kuten Galileon, 
turvaamiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi avaruustutkimuksessa. 
Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, ovat
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde.

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 
vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille, mutta se on nykyisin hajaantunut 
kansallisiin ohjelmiin, joita osa unionin 
jäsenvaltioista toteuttaa. Unionin tason 
koordinointia ja investointeja 
avaruustutkimukseen tarvitaan (vrt. SEUT-
sopimuksen 189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi avaruustutkimuksessa. 
Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, 
voivat olla merkittävä kasvun ja 
työllisyyden lähde.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ei pitäisi rahoittaa avaruusinfrastruktuuria vaan ainoastaan 
avaruustutkimusta, satelliittinavigointisovellusten kehittäminen mukaan lukien.

Tarkistus 1016
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 
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vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille, mutta se on nykyisin hajaantunut 
kansallisiin ohjelmiin, joita osa unionin 
jäsenvaltioista toteuttaa. Unionin tason 
koordinointia ja investointeja 
avaruustutkimukseen tarvitaan (vrt. SEUT-
sopimuksen 189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi, unionin 
avaruusinfrastruktuurin, kuten Galileon, 
turvaamiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi avaruustutkimuksessa. 
Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde.

vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille. Unionin tason koordinointia ja 
investointeja avaruustutkimukseen 
tarvitaan (vrt. SEUT-sopimuksen 189 
artikla) kilpailuaseman ylläpitämiseksi, 
unionin avaruusinfrastruktuurin, kuten 
Galileon, turvaamiseksi ja unionin tulevan 
roolin säilyttämiseksi 
avaruustutkimuksessa. Tämä voidaan 
saavuttaa tiivillä yhteistyöllä kansallisten 
avaruusjärjestöjen ja Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa. Myös 
loppukäyttäjille tarjottavat innovatiiviset 
palvelut ja sovellukset, joissa käytetään 
avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde, ja 
niiden kehittäminen tarjoaa unionille 
suuria mahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Yhteistyön jäsenvaltioiden avaruusjärjestöjen kanssa olisi oltava mahdollista aina kuin se on 
asianmukaista.

Tarkistus 1017
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – II osa – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 
vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 
vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
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myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille, mutta se on nykyisin hajaantunut 
kansallisiin ohjelmiin, joita osa unionin 
jäsenvaltioista toteuttaa. Unionin tason 
koordinointia ja investointeja 
avaruustutkimukseen tarvitaan (vrt. SEUT-
sopimuksen 189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi, unionin 
avaruusinfrastruktuurin, kuten Galileon, 
turvaamiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi avaruustutkimuksessa. 
Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde.

myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille, mutta se on nykyisin hajaantunut 
kansallisiin ohjelmiin, joita osa unionin 
jäsenvaltioista toteuttaa. Unionin tason 
koordinointia ja investointeja 
avaruustutkimukseen tarvitaan (vrt. SEUT-
sopimuksen 189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi esimerkiksi hyvin 
kilpailukykyisillä kaupallisilla aloilla 
kuten televiestintä, unionin 
avaruusinfrastruktuurin, kuten Galileon, 
turvaamiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi kaikilla 
avaruusteknologian aloilla, jotka 
vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin 
EU:ssa ja/tai luovat paljon korkean 
osaamisen työpaikkoja Eurooppaan. 
Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde.

Or. fr

Tarkistus 1018
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa voi saavuttaa kriittisen massan 
kumppanuuksien, klustereiden, verkkojen 
ja standardoinnin avulla sekä edistämällä 
yhteistyötä sellaisten tieteen- ja 
teknologianalojen välillä, joilla on 
samanlaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet, 
mikä voi johtaa läpimurtoihin, uusiin 
teknologioihin ja innovatiivisiin 
ratkaisuihin.

Eurooppa voi saavuttaa kriittisen massan 
kumppanuuksien, klustereiden, verkkojen 
ja standardoinnin avulla sekä edistämällä 
yhteistyötä sellaisten tieteen- ja 
teknologianalojen välillä, joilla on 
samanlaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet, 
mikä voi johtaa läpimurtoihin, uusiin 
teknologioihin ja innovatiivisiin 
ratkaisuihin. Suurimman osan tuesta 
muodostavat yhdyshankkeet.
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Or. de

Tarkistus 1019
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus- ja innovaatiolinjausten 
kehittäminen ja toteuttaminen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
avulla, toimivien yhteyksien luominen 
yritysten ja korkeakoulujen välille, 
lisäinvestointien houkutteleminen, 
riskirahoituksen saatavuus, standardointi 
sekä esikaupallisten hankintojen tukeminen 
ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
hankinnat ovat kaikki kilpailukyvyn 
kannalta oleellisia näkökohtia.

Tutkimus- ja innovaatiolinjausten 
kehittäminen ja toteuttaminen 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien avulla, toimivien 
yhteyksien luominen yritysten ja 
korkeakoulujen välille, lisäinvestointien 
houkutteleminen, riskirahoituksen 
saatavuus, standardointi sekä 
esikaupallisten hankintojen tukeminen ja 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
hankinnat ovat kaikki kilpailukyvyn 
kannalta oleellisia näkökohtia.

Or. en

Tarkistus 1020
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – II osa – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tason yhteistyöllä voidaan tukea 
myös kaupallisia mahdollisuuksia 
kehittämällä eurooppalaisia tai 
kansainvälisiä standardeja uusille 
kehitteillä oleville tuotteille, palveluille ja 
teknologioille. Lisäksi edistetään 
standardointia, yhteentoimivuutta ja 
turvallisuutta tukevia ja sääntelyä edeltäviä 
toimia.

Unionin tason yhteistyöllä täytyy tukea 
myös kaupallisia mahdollisuuksia 
kehittämällä eurooppalaisia tai 
kansainvälisiä standardeja uusille 
kehitteillä oleville tuotteille, palveluille ja 
teknologioille. Alan toimijoiden 
kuulemisesta saatu johtopäätös on, että 
näiden tieteen ja teollisuuden alojen 
standardien kehittämisen ympärille tulee 
luoda myönteistä dynamiikkaa. Lisäksi 
edistetään standardointia, 
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yhteentoimivuutta ja turvallisuutta tukevia 
ja sääntelyä edeltäviä toimia.

Or. fr


