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Tarkistus 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan digitaalistrategian mukaisesti 
tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen 
ja innovoinnin erityistavoitteena on antaa 
Euroopalle valmiudet kehittää ja hyödyntää 
tieto- ja viestintäteknologian 
edistysaskelten tarjoamia mahdollisuuksia 
kansalaisten, yritysten ja tiedeyhteisöjen 
hyödyksi.

Euroopan digitaalistrategian mukaisesti 
tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen 
ja innovoinnin erityistavoitteena on antaa 
Euroopalle valmiudet kehittää ja hyödyntää 
tieto- ja viestintäteknologian 
edistysaskelten tarjoamia mahdollisuuksia 
kansalaisten, yritysten ja tiedeyhteisöjen 
hyödyksi. Tieto- ja viestintäteknologia 
kattaa kaikki tieto- ja viestintäteknologian 
alat, muun muassa kiinteät ja langattomat 
verkot, valokuituverkot ja satelliittiverkot, 
verkotetut sähköiset viestimet, 
tietokonepohjaiset älykkäät järjestelmät ja 
sulautetut ohjelmistot sekä laajoja aloja 
fotoniikasta, orgaanisesta elektroniikasta, 
robotiikasta ja nanoelektroniikasta.

Or. en

Tarkistus 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintäteknologia muodostaa 
innovoinnin ja kilpailukyvyn perustan 
useilla erilaisilla yksityisillä ja julkisilla 
markkinoilla ja sektoreilla ja mahdollistaa 
tieteelliset edistysaskeleet monilla 
tieteenaloilla. Digitaaliteknologioiden ja 
tieto- ja viestintäteknologian 
komponenttien, infrastruktuurien ja 
palvelujen muutosvaikutus on seuraavan 

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

vuosikymmenen aikana entistäkin 
näkyvämpi kaikilla elämänaloilla. Anturit, 
koneet ja tietoteknologia-avusteiset tuotteet 
tuottavat suuria määriä tietoa ja tekevät 
toimintojen etäohjauksesta jokapäiväistä, 
mahdollistavat liiketoimintaprosessien ja 
kestävien tuotantolaitosten 
maailmanlaajuisen käyttöönoton ja 
tarjoavat käyttöön laajan valikoiman 
palveluja ja sovelluksia. Tieto- ja 
viestintäteknologialla tuetaan monia 
kriittisiä kaupallisia ja julkisia palveluja ja 
kaikkia tietämyksen tuottamisen keskeisiä 
prosesseja tieteen, koulutuksen ja 
yritystoiminnan aloilla sekä julkisella 
sektorilla. Tieto- ja viestintäteknologia 
muodostaa kriittisen infrastruktuurin 
tuotanto- ja liiketoimintaprosesseille, 
viestinnälle ja kaupankäynnille. Tieto- ja 
viestintäteknologia vaikuttaa myös 
olennaisesti keskeisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja prosesseihin, kuten yhteisöjen 
muodostumiseen, kuluttajakäyttäytymiseen 
ja julkiseen hallintoon, esimerkiksi 
sosiaalisen median ja kollektiivisen 
tietoisuuden foorumien ja välineiden
kautta.

Or. en

Tarkistus 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintäteknologia muodostaa 
innovoinnin ja kilpailukyvyn perustan 
useilla erilaisilla yksityisillä ja julkisilla 
markkinoilla ja sektoreilla ja mahdollistaa 
tieteelliset edistysaskeleet monilla 
tieteenaloilla. Digitaaliteknologioiden ja 
tieto- ja viestintäteknologian 

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

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

Or. en

Tarkistus 1024
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintäteknologia muodostaa 
innovoinnin ja kilpailukyvyn perustan 
useilla erilaisilla yksityisillä ja julkisilla 
markkinoilla ja sektoreilla ja mahdollistaa 

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

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

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman keskeisenä tavoitteena on tehostaa tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimusta. Tämä tutkimus on keskeisessä asemassa esimerkiksi 
"Teollisuuden johtoasema" -ohjelmassa. Humanistista tieto- ja viestintäteknologian 
tutkimusta eli tutkimusta siitä, miten ihmiset kokevat tämän teknologian ja miten se vaikuttaa 
heihin, ei valitettavasti ole mainittu lainkaan. Tämä on vahinko, sillä humanistinen tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimus on tarpeen, jos halutaan luoda entistä parempaa ja 
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kilpailukykyisempää teknologiaa. Euroopassa on vahva ja eloisa ympäristö tällaiselle 
tutkimukselle.

Tarkistus 1025
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE492.765v01-00 8/169 AM\907546FI.doc

FI

ja julkiseen hallintoon, esimerkiksi 
sosiaalisen median kautta.

muodostumiseen, kuluttajakäyttäytymiseen 
ja julkiseen hallintoon, esimerkiksi 
sosiaalisen median kautta.

Or. fr

Tarkistus 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

viestintäteknologia vaikuttaa myös 
olennaisesti keskeisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja prosesseihin, kuten yhteisöjen 
muodostumiseen, 
kuluttajakäyttäytymiseen, poliittiseen 
osallistumiseen ja julkiseen hallintoon, 
esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Or. en

Tarkistus 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tutkimuspuiteohjelmissa 
toteutettujen tieto- ja 
viestintäteknologiatoimien arvioinnit ovat 
osoittaneet, että unionin tasolla tehdyt 
kohdennetut investoinnit tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimukseen ja 
innovointiin ovat olleet keskeisessä 
asemassa siinä, että eurooppalainen 
teollisuus on voinut saavuttaa johtoaseman 
muun muassa matkaviestinnän ja 
turvallisuuden kannalta kriittisten tieto- ja 
viestintäteknologiajärjestelmien aloilla ja 
on voitu vastata energiatehokkuuden tai 
väestönmuutoksen kaltaisiin haasteisiin. 
Unionin investoinnit tieto- ja 
viestintäteknologian 
tutkimusinfrastruktuureihin ovat antaneet 
Euroopan tutkijoiden käyttöön maailman 
parhaat laskenta- ja tutkimuksen 
verkostoitumisvalmiudet.

Unionin tutkimuspuiteohjelmissa 
toteutettujen tieto- ja 
viestintäteknologiatoimien arvioinnit ovat
osoittaneet, että unionin tasolla tehdyt 
kohdennetut investoinnit tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimukseen ja 
innovointiin ovat olleet keskeisessä 
asemassa siinä, että eurooppalainen 
teollisuus on voinut saavuttaa johtoaseman 
muun muassa matkaviestinnän ja 
turvallisuuden kannalta kriittisten tieto- ja 
viestintäteknologiajärjestelmien aloilla ja 
on voitu vastata energiatehokkuuden tai 
väestönmuutoksen kaltaisiin haasteisiin ja 
luoda parempia 
terveydenhuoltojärjestelmiä. Unionin 
investoinnit tieto- ja viestintäteknologian 
tutkimusinfrastruktuureihin ovat antaneet 
Euroopan tutkijoiden käyttöön maailman 
parhaat laskenta- ja tutkimuksen 
verkostoitumisvalmiudet.

Or. en

Tarkistus 1028
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Komponenttien ja järjestelmien uusi 
sukupolvi: kehittyneiden ja älykkäiden 
sulautettujen komponenttien ja 
järjestelmien tekninen suunnittelu;

a) Komponenttien ja järjestelmien uusi 
sukupolvi: kehittyneiden, turvallisten ja 
älykkäiden sulautettujen komponenttien ja 
järjestelmien tekninen suunnittelu;

Or. en

Tarkistus 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Seuraavan sukupolven tietotekniikka: 
kehittyneet laskentajärjestelmät ja 
-teknologiat;

b) Seuraavan sukupolven tietotekniikka: 
kehittyneet laskentajärjestelmät ja 
-teknologiat, myös suurteholaskenta ja
verkkolaskenta;

Or. en

Tarkistus 1030
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Seuraavan sukupolven tietotekniikka: 
kehittyneet laskentajärjestelmät ja 
-teknologiat;

b) Seuraavan sukupolven tietotekniikka: 
kehittyneet ja turvalliset
laskentajärjestelmät ja -teknologiat;

Or. en
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Tarkistus 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Tulevaisuuden internet: infrastruktuurit, 
teknologiat ja palvelut;

c) Tulevaisuuden internet: ohjelmistot, 
laitteistot, infrastruktuurit, teknologiat ja 
palvelut, mukaan lukien tehostettu tuki 
avoimen ja jaetun lähdekoodin 
järjestelmien tutkimukseen ja 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Tulevaisuuden internet: infrastruktuurit, 
teknologiat ja palvelut;

c) Tulevaisuuden internet: infrastruktuurit, 
teknologiat ja palvelut turvallisessa 
ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Tulevaisuuden internet: infrastruktuurit, 
teknologiat ja palvelut;

c) Tulevaisuuden internet: infrastruktuurit, 
teknologiat ja palvelut, myös pilvilaskenta 
ja esineiden internet;
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Or. en

Tarkistus 1034
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Pilvilaskenta: laajennuskelpoiset 
turvalliset palvelut tehokkuuden ja 
joustavuuden lisäämiseksi ja 
kustannusten alentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Sisältöteknologiat ja tiedonhallinta: 
digitaalisia sisältöjä ja luovuutta palveleva 
tieto- ja viestintätekniikka;

d) Sisältöteknologiat ja tiedonhallinta: 
digitaalisia sisältöjä, kulttuuriteollisuutta 
ja luovia toimialoja, mukaan lukien 
kulttuuriperinnön säilyttäminen ja 
edistäminen, taiteellista ilmaisua ja
matkailua palveleva tieto- ja 
viestintätekniikka;

Or. en

Tarkistus 1036
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) Sisältöteknologiat ja tiedonhallinta: 
digitaalisia sisältöjä ja luovuutta palveleva 
tieto- ja viestintätekniikka;

d) Sisältöteknologioiden ja 
tiedonhallinnan saatavuus: digitaalisia 
sisältöjä, kulttuuriteollisuutta, mukaan 
lukien kulttuuriperintö, ja matkailua ja
luovuutta palveleva tieto- ja 
viestintätekniikka;

Or. en

Perustelu

Tiedon ja sisällön saatavuus on Euroopan kansalaisten ja demokratian tärkeimpiä haasteita 
ja erittäin potentiaalinen uusien työpaikkojen ja kasvun luoja.

Tarkistus 1037
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Kehittyneet rajapinnat ja robotit: 
robotiikka ja älytilat;

e) Kehittyneet rajapinnat ja robotit: 
robotiikka ja älytilat. Uusia robotteja ja 
rajapintoja kehitettäessä on tärkeää ottaa 
huomioon tietämys näihin uusiin 
teknologioihin liittyvistä ihmisten 
odotuksista, peloista ja toiveista;

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa humanististen tieteiden panosta rajapintateknologioiden tutkimuksessa. 
Varsinkin robottien ja ihminen–kone-rajapintojen kehittämisessä on tärkeää tietää ihmisten 
odotuksista ja huolenaiheista. Tämä tietämys auttaa Eurooppaa kehittämään entistä 
parempaa ja kilpailukykyisempää teknologiaa.

Tarkistus 1038
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Kehittyneet rajapinnat ja robotit: 
robotiikka ja älytilat;

e) Kehittyneet rajapinnat ja robotit: 
robotiikka, älykäs ympäristö;

Or. en

Tarkistus 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Kehittyneet robotit ja 
terveydenhuollossa ja 
toimintarajoitteisten henkilöiden 
tukemisessa käytettävä teknologia

Or. en

Perustelu

Kehittyneellä teknologialla kuten roboteilla on tärkeä rooli terveydenhuollossa.

Tarkistus 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Mikro- ja nanoelektroniikka ja 
fotoniikka: mikro- ja nanoelektroniikkaan 
ja fotoniikkaan liittyvät keskeiset 
mahdollistavat teknologiat.

f) Mikro- ja nanoelektroniikka ja 
fotoniikka sekä kvanttilaskenta: mikro- ja 
nanoelektroniikkaan, fotoniikkaan ja 
kvanttilaskentaan liittyvät keskeiset 
mahdollistavat teknologiat.
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Or. en

Tarkistus 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Tulevaisuuden sääntelylliset ja 
taloudelliset haasteet: sääntelykehystä ja 
taloudellista kehystä koskevat uudet 
vaatimukset ja tarpeet uusien 
teknologioiden ja sovellusten 
yhteiskunnallisten vaikutusten 
seurauksena.

Or. en

Tarkistus 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.
Tieto- ja viestintäteknologian 
mahdollisuuksien täysimääräiseksi 
hyödyntämiseksi on varmistettava tieto- ja 
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viestintäteknologian tutkimukselle 
tyypillisten tutkimusalojen ja -syklien 
monipuolisuus sellaisten 
osallistumissääntöjen avulla, jotka 
mahdollistavat pitkäaikaiset 
kustannustehokkaat ja laaja-alaiset 
tutkimushankkeet sekä tarttumisen 
nopeasti markkinoiden tunnistamiin 
tilaisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 1043
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.
Unionin on pyrittävä huippuosaamiseen 
ja keskityttävä tulevaisuuden aloihin ja 
strategisesti tärkeisiin teknologioihin 
niiden päätelmien mukaisesti, jotka 
esitettiin keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita käsitelleen korkean tason 
asiantuntijaryhmän loppuraportissa 
kesäkuussa 2011.

Or. fr
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Tarkistus 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden kuuden keskeisen toimintalinjan 
odotetaan kattavan kaikenlaiset tarpeet. 
Näihin sisältyvät teollisuuden johtoasema 
sellaisten yleisten tieto- ja 
viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen, 
tuotteiden ja palvelujen alalla, joita 
tarvitaan suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi, sekä 
sovelluslähtöiset tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimus- ja 
innovointilinjaukset, joita tuetaan 
asiaankuuluvan yhteiskunnallisen haasteen 
yhteydessä.

Näiden kuuden keskeisen toimintalinjan 
odotetaan kattavan kaikenlaiset tarpeet. 
Näihin sisältyvät teollisuuden johtoasema 
sellaisten yleisten tieto- ja 
viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen, 
tuotteiden ja palvelujen alalla, joita 
tarvitaan suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi, sekä 
sovelluslähtöiset tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimus- ja 
innovointilinjaukset, joita tuetaan 
asiaankuuluvan yhteiskunnallisen haasteen 
yhteydessä. Erityisesti on varmistettava, 
että painopistealueesta "Yhteiskunnalliset 
haasteet" rahoitettaviin hankkeisiin 
valitaan tieto- ja viestintäteknologian 
uusinta kehitystä edustavia ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 1045
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
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laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.

laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.
Unionin rahoitusta annetaan laitoksille ja 
infrastruktuureille, joita voivat käyttää 
yhdessä useat toimijat, myös pienet ja 
keskisuuret yritykset.

Or. en

Tarkistus 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.

Näihin kuuteen toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot ja älykkäät kaupungit 
-toimintaympäristöön kuuluvat kaupunki-
infrastruktuurit suuren mittakaavan 
kokeita varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.

Or. en

Tarkistus 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Näiden kuuden keskeisen toimintalinjan 
odotetaan kattavan kaikenlaiset tarpeet. 
Näihin sisältyvät teollisuuden johtoasema 
sellaisten yleisten tieto- ja 
viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen, 
tuotteiden ja palvelujen alalla, joita 
tarvitaan suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi, sekä 
sovelluslähtöiset tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimus- ja 
innovointilinjaukset, joita tuetaan 
asiaankuuluvan yhteiskunnallisen haasteen 
yhteydessä.

Näiden seitsemän keskeisen toimen 
odotetaan kattavan kaikenlaiset tarpeet. 
Näihin sisältyvät teollisuuden johtoasema 
sellaisten yleisten tieto- ja 
viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen, 
tuotteiden ja palvelujen alalla, joita 
tarvitaan suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi, sekä 
sovelluslähtöiset tieto- ja 
viestintäteknologian tutkimus- ja 
innovointilinjaukset, joita tuetaan 
asiaankuuluvan yhteiskunnallisen haasteen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin keskeisiä arvoja ovat 
luonnollisten henkilöiden perusoikeudet 
ja -vapaudet ja erityisesti henkilöiden 
oikeus yksityisyyteen. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on tuettava sellaisten 
järjestelmien tutkimusta ja kehittämistä, 
joiden avulla unionin kansalaiset voivat 
hallita viestintäänsä täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 1049
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on turvata 
unionin johtoasema näillä voimakkaasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla 
vauhdittamalla investointeja 
nanoteknologiaan ja sen käyttöönottoon 
suurta lisäarvoa tarjoavissa 
kilpailukykyisissä tuotteissa ja palveluissa 
monissa erilaisissa sovelluksissa ja monilla 
eri sektoreilla.

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on turvata 
unionin johtoasema näillä voimakkaasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla 
vauhdittamalla investointeja turvalliseen ja 
vastuulliseen nanoteknologiaan ja sen 
käyttöönottoon suurta lisäarvoa tarjoavissa 
kilpailukykyisissä tuotteissa ja palveluissa 
monissa erilaisissa sovelluksissa ja monilla 
eri sektoreilla.

Or. en

Tarkistus 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on turvata
unionin johtoasema näillä voimakkaasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla 
vauhdittamalla investointeja 
nanoteknologiaan ja sen käyttöönottoon 
suurta lisäarvoa tarjoavissa 
kilpailukykyisissä tuotteissa ja palveluissa 
monissa erilaisissa sovelluksissa ja monilla 
eri sektoreilla.

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on 
valmistella unionin johtoasemaa näillä 
voimakkaasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla vauhdittamalla 
nanoteknologian sovellusten patentointia
sekä investointeja nanoteknologiaan ja sen 
käyttöönottoon suurta lisäarvoa tarjoavissa 
kilpailukykyisissä tuotteissa ja palveluissa 
monissa erilaisissa sovelluksissa ja monilla 
eri sektoreilla.

Or. en

Perustelu

Todellisuus on toinen: Eurooppa on jäänyt kilpailijoistaan jälkeen. Yhdysvaltojen, Japanin ja 
Etelä-Korean investoinnit muodostavat yli puolet kaikista investoinneista, ja niissä jätettyjen 
patenttihakemusten määrä muodostaa kaksi kolmasosaa kaikista maailman 
patenttihakemuksista.
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Tarkistus 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologia arkipäiväistyy vuoteen 
2020 mennessä, eli se integroidaan 
saumattomasti useimpiin teknologioihin ja 
sovelluksiin. Tätä kehitystä ajavia tekijöitä 
ovat kuluttajille aiheutuvat hyödyt, 
elämänlaatu, kestävä kehitys sekä suuret 
teolliset mahdollisuudet hyödyntää 
aiemmin saavuttamattomissa olleita 
ratkaisuja tuottavuuden ja 
resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Komissio tarkastelee vuoteen 2015 
mennessä uudelleen kaikkia relevantteja 
säädöksiä, jotta voidaan varmistaa 
nanomateriaalien kaikkien sovellusten 
turvallisuus tuotteissa, joilla on 
elinkaarensa aikana mahdollisia terveys-, 
ympäristö- tai turvallisuusvaikutuksia. 
Nanoteknologia arkipäiväistyy vuoteen 
2020 mennessä, eli se integroidaan 
saumattomasti useimpiin teknologioihin ja 
sovelluksiin. Tätä kehitystä ajavia tekijöitä 
ovat kuluttajille aiheutuvat hyödyt, 
elämänlaatu, kestävä kehitys sekä suuret 
teolliset mahdollisuudet hyödyntää 
aiemmin saavuttamattomissa olleita 
ratkaisuja tuottavuuden ja 
resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Huhtikuussa 2009 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti piti erityisen tärkeänä 
käsitellä nanomateriaaleja nimenomaisesti ainakin kemikaaleja, elintarvikkeita, jätehuoltoa, 
ilman ja veden laatua sekä työsuojelua koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologia arkipäiväistyy vuoteen 
2020 mennessä, eli se integroidaan 

Nanoteknologia arkipäiväistyy vuoteen 
2020 mennessä, eli se integroidaan 
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saumattomasti useimpiin teknologioihin ja 
sovelluksiin. Tätä kehitystä ajavia tekijöitä 
ovat kuluttajille aiheutuvat hyödyt, 
elämänlaatu, kestävä kehitys sekä suuret 
teolliset mahdollisuudet hyödyntää 
aiemmin saavuttamattomissa olleita 
ratkaisuja tuottavuuden ja 
resurssitehokkuuden parantamiseksi.

saumattomasti useimpiin teknologioihin ja 
sovelluksiin. Tätä kehitystä ajavia tekijöitä 
ovat kuluttajille aiheutuvat hyödyt, 
elämänlaatu, kestävä kehitys sekä suuret 
teolliset mahdollisuudet hyödyntää 
aiemmin saavuttamattomissa olleita 
ratkaisuja tuottavuuden ja 
resurssitehokkuuden parantamiseksi.
Nanoteknologia kertoo tulossa olevasta 
uudesta aikakaudesta.

Or. en

Tarkistus 1053
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on myös luotava 
maailmanlaajuinen vertailukohta sellaiselle 
nanoteknologioiden turvalliselle ja 
vastuullisella käyttöönotolle ja hallinnalle, 
jolla varmistetaan korkeat yhteiskunnalliset 
ja teolliset tuotot.

Euroopan on myös luotava 
maailmanlaajuinen vertailukohta sellaiselle 
nanoteknologioiden turvalliselle, varmalle
ja vastuullisella käyttöönotolle ja 
hallinnalle, jolla varmistetaan korkeat 
yhteiskunnalliset ja teolliset tuotot.

Or. en

Tarkistus 1054
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
käänteentekevä vaikutus esimerkiksi 
materiaaleihin, tieto- ja 

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
mahdollisesti käänteentekevä vaikutus 
esimerkiksi materiaaleihin, tieto- ja 
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viestintäteknologiaan, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan 
uraauurtaviksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

viestintäteknologiaan, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan kestäviksi ja 
kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

Or. en

Tarkistus 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
käänteentekevä vaikutus esimerkiksi 
materiaaleihin, tieto- ja 
viestintäteknologiaan, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan 
uraauurtaviksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
käänteentekevä vaikutus esimerkiksi 
materiaaleihin, tieto- ja 
viestintäteknologiaan, 
valmistusteollisuuteen, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan 
uraauurtaviksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

Or. en

Tarkistus 1056
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologia on keskeisessä asemassa, 
kun pyritään vastaamaan älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävässä Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin. Näiden keskeisten 

Nanoteknologia on keskeisessä asemassa, 
kun pyritään vastaamaan älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävässä Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin. Näiden keskeisten 
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mahdollistavien teknologioiden onnistunut 
käyttöönotto parantaa unionin teollisuuden 
kilpailukykyä mahdollistamalla uudet ja 
parannetut tuotteet tai tehokkaammat 
prosessit ja tarjoaa vastauksia 
tulevaisuuden haasteisiin.

mahdollistavien teknologioiden onnistunut 
käyttöönotto saattaa parantaa unionin 
teollisuuden kilpailukykyä 
mahdollistamalla uudet ja parannetut 
tuotteet tai tehokkaammat prosessit ja 
tarjoaa vastauksia tulevaisuuden 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 1057
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on nyt vakiinnutettava asemansa 
maailmanmarkkinoilla ja vahvistettava sitä 
edistämällä laaja-alaista yhteistyötä eri 
arvoketjuissa ja niiden välillä ja eri 
teollisuudenalojen välillä, jotta nämä 
teknologiat voidaan laajentaa kannattaviksi 
kaupallisiksi tuotteiksi. Riskinarviointiin ja 
-hallintaan sekä vastuulliseen hallinnointiin 
liittyvät kysymykset ovat nousemassa
keskeisen tärkeiksi tekijöiksi, kun 
käsitellään nanoteknologian tulevaa 
vaikutusta yhteiskuntaan ja talouteen.

Euroopan on nyt vakiinnutettava asemansa 
maailmanmarkkinoilla ja vahvistettava sitä 
edistämällä laaja-alaista yhteistyötä eri 
arvoketjuissa ja niiden välillä ja eri 
teollisuudenalojen välillä, jotta nämä 
teknologiat voidaan laajentaa turvallisiksi, 
kestäviksi ja kannattaviksi kaupallisiksi 
tuotteiksi. Riskinarviointiin ja -hallintaan 
sekä vastuulliseen hallinnointiin liittyvät 
kysymykset ovat keskeisen tärkeitä 
tekijöitä, kun käsitellään nanoteknologian 
tulevaa vaikutusta yhteiskuntaan ja 
talouteen, ja siksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta tuetaan niihin liittyviä 
toimintoja.

Or. en

Tarkistus 1058
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan on nyt vakiinnutettava asemansa 
maailmanmarkkinoilla ja vahvistettava sitä 
edistämällä laaja-alaista yhteistyötä eri 
arvoketjuissa ja niiden välillä ja eri 
teollisuudenalojen välillä, jotta nämä 
teknologiat voidaan laajentaa kannattaviksi 
kaupallisiksi tuotteiksi. Riskinarviointiin ja 
-hallintaan sekä vastuulliseen hallinnointiin 
liittyvät kysymykset ovat nousemassa 
keskeisen tärkeiksi tekijöiksi, kun 
käsitellään nanoteknologian tulevaa 
vaikutusta yhteiskuntaan ja talouteen.

Euroopan on nyt vakiinnutettava asemansa 
maailmanmarkkinoilla ja vahvistettava sitä 
edistämällä laaja-alaista yhteistyötä eri 
arvoketjuissa ja niiden välillä ja eri 
teollisuudenalojen välillä, jotta nämä 
teknologiat voidaan laajentaa kannattaviksi 
kaupallisiksi tuotteiksi. Riskinarviointiin ja 
-hallintaan sekä vastuulliseen hallinnointiin 
liittyvät kysymykset ovat nousemassa 
keskeisen tärkeiksi tekijöiksi, kun 
käsitellään nanoteknologian tulevaa 
vaikutusta yhteiskuntaan ja talouteen, 
turvallisuusnäkökohdat mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 1059
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien painopisteenä on nanoteknologian 
laajamittainen ja vastuullinen 
soveltaminen taloudessa, jotta voidaan 
saavuttaa hyötyjä, joilla on suuret 
yhteiskunnalliset ja teolliset vaikutukset. 
Jotta voidaan varmistaa uusien 
mahdollisuuksien avaaminen, mukaan 
lukien uusien yritysten perustaminen ja 
uusien työpaikkojen luominen, 
tutkimuksen olisi tarjottava välineet 
standardoinnin ja sääntelyn 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.

Toimien painopisteenä on nanoteknologian 
vastuullinen ja kestävä soveltaminen 
taloudessa, jotta voidaan saavuttaa hyötyjä, 
joilla on suuret ympäristövaikutukset ja
yhteiskunnalliset ja teolliset vaikutukset. 
Jotta voidaan varmistaa uusien 
mahdollisuuksien avaaminen, mukaan 
lukien uusien yritysten perustaminen ja 
uusien työpaikkojen luominen, 
tutkimuksen olisi tarjottava välineet 
standardoinnin ja sääntelyn 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.

Or. en
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Tarkistus 1060
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 
ratkaisut useilla eri aloilla.

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 
ratkaisut useilla eri aloilla, erityisesti 
elektroniikassa, lääketieteessä, uusissa 
energiamuodoissa ja materiaaleissa.

Or. fr

Perustelu

Nanoluokan prosessit tuotteiden ominaisuuksien parantamiseksi ovat joillakin aloilla, 
erityisesti lääketieteessä (mahdollisuus viedä lääkkeitä syöpäsoluihin), perustellumpia kuin 
toisilla. Tämän kumouksellisen teknologian käyttö esimerkiksi maataloudessa ja 
elintarviketeollisuudessa on kyseenalaisempaa, koska ei ole näyttöä siitä, että nanopartikkelit 
(jotka voivat tunkeutua soluihin ja kerääntyä niihin) olisivat vaarattomia ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle.

Tarkistus 1061
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 
ratkaisut useilla eri aloilla.

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 
ratkaisut useilla eri aloilla ottaen 
huomioon ennalta varautumisen 
periaatteen.

Or. en

Tarkistus 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 
ratkaisut useilla eri aloilla.

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 
ratkaisut useilla eri aloilla, kuten tieto- ja 
viestintäteknologiassa, luonnontieteissä, 
terveydenhuollossa ja kulutustavaroissa.

Or. en

Tarkistus 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen

b) Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen erityisesti silloin, jos sitä 
käytetään sellaisten tuotteiden 
valmistukseen, joiden on määrä olla 
suorassa kosketuksessa ihmiskehoon

Or. fr

Tarkistus 1064
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen

b) Nanoteknologian turvallisen ja hallitun
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen

Or. en
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Tarkistus 1065
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tieteellisen tietämyksen 
edistäminen nanoteknologian ja 
nanojärjestelmien mahdollisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista, ja välineiden 
tarjoaminen riskinarviointiin ja -hallintaan 
koko elinkaaren aikana.

Tavoitteena on tieteellisen tietämyksen 
edistäminen nanoteknologian ja 
nanojärjestelmien mahdollisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista, ja tarkoitukseen 
soveltuvien, eläinkokeettomien välineiden 
tarjoaminen riskinarviointiin ja -hallintaan 
koko elinkaaren aikana.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien kirjo laajenee jatkuvasti, ja niiden käyttö eri tuotteissa yleistyy. Monet 
nykyisistä myrkyllisyyden testausmenetelmistä ovat kuitenkin riittämättömiä nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointiin, minkä vuoksi on kehitettävä pikaisesti uusi eläinkokeeton 
nanomateriaalien testausmenetelmä.

Tarkistus 1066
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi.

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi ottaen huomioon ennalta 
varautumisen periaate ja arvioiden 
yksittäisten sovellusten sosiaalista 
hyväksyttävyyttä ja painoarvoa.

Or. en
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Tarkistus 1067
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi.

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi sekä nanoteknologian 
sovellusten sosiaaliseen 
hyväksyttävyyteen.

Or. en

Tarkistus 1068
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin, uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin sekä 
prosessien laajentamiseen siten, että 
saavutetaan tuotteiden massatuotanto ja 
monikäyttöiset laitokset, joilla 
varmistetaan tietämyksen tehokas 
muuntaminen teollisiksi innovaatioiksi.

Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin ja uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin.

Or. en

Tarkistus 1069
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin, uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin sekä 
prosessien laajentamiseen siten, että 
saavutetaan tuotteiden massatuotanto ja 
monikäyttöiset laitokset, joilla 
varmistetaan tietämyksen tehokas 
muuntaminen teollisiksi innovaatioiksi.

Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin, uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin, 
nanomateriaalien bioteknologiseen 
tuotantoon sekä prosessien laajentamiseen 
siten, että saavutetaan tuotteiden 
massatuotanto ja monikäyttöiset laitokset, 
joilla varmistetaan tietämyksen tehokas 
muuntaminen teollisiksi innovaatioiksi.

Or. en

Tarkistus 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) Kapasiteettia lisäävien tekniikoiden, 
mittausmenetelmien ja laitteiden 
kehittäminen

e) Kapasiteettia lisäävien tekniikoiden, 
määrittelymenetelmien, 
mittausmenetelmien ja laitteiden 
kehittäminen

Or. en

Tarkistus 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
materiaaleja, joilla on uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja parempi suorituskyky 
käytössä, sellaisia kilpailukykyisempiä 
tuotteita varten, joilla on mahdollisimman 

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
tiettyyn toimintaan tarkoitettuja 
materiaaleja tai materiaaleja, joilla on 
uusia toiminnallisia ominaisuuksia ja 
parempi suorituskyky käytössä, sellaisia 
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pienet ympäristövaikutukset ja jotka 
käyttävät mahdollisimman vähän 
luonnonvaroja.

kilpailukykyisempiä tuotteita varten, joilla 
on mahdollisimman pienet 
ympäristövaikutukset ja jotka käyttävät 
mahdollisimman vähän luonnonvaroja.

Or. en

Tarkistus 1072
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
materiaaleja, joilla on uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja parempi suorituskyky 
käytössä, sellaisia kilpailukykyisempiä 
tuotteita varten, joilla on mahdollisimman 
pienet ympäristövaikutukset ja jotka 
käyttävät mahdollisimman vähän 
luonnonvaroja.

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
tiettyyn toimintaan tarkoitettuja 
materiaaleja tai materiaaleja, joilla on 
uusia toiminnallisia ominaisuuksia ja 
parempi suorituskyky käytössä, sellaisia 
kilpailukykyisempiä ja paremmin 
kuluttajien saatavilla olevia tuotteita 
varten, joilla on mahdollisimman pienet 
ympäristövaikutukset ja jotka käyttävät
mahdollisimman vähän luonnonvaroja.

Or. fr

Tarkistus 1073
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
materiaaleja, joilla on uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja parempi suorituskyky 
käytössä, sellaisia kilpailukykyisempiä 
tuotteita varten, joilla on mahdollisimman 
pienet ympäristövaikutukset ja jotka 

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
tiettyyn toimintaan tarkoitettuja 
materiaaleja tai materiaaleja, joilla on 
uusia toiminnallisia ominaisuuksia ja 
parempi suorituskyky käytössä, sellaisia 
paremmin saatavilla olevia ja



PE492.765v01-00 32/169 AM\907546FI.doc

FI

käyttävät mahdollisimman vähän 
luonnonvaroja.

kilpailukykyisempiä tuotteita varten, joilla 
on mahdollisimman pienet 
ympäristövaikutukset ja jotka käyttävät 
mahdollisimman vähän luonnonvaroja.

Or. fr

Tarkistus 1074
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
materiaaleja, joilla on uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja parempi suorituskyky 
käytössä, sellaisia kilpailukykyisempiä 
tuotteita varten, joilla on mahdollisimman 
pienet ympäristövaikutukset ja jotka 
käyttävät mahdollisimman vähän 
luonnonvaroja.

Kehittyneiden materiaalien tutkimuksen ja 
kehittämisen erityistavoitteena on kehittää 
materiaaleja, joilla on uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja parempi suorituskyky 
käytössä, sellaisia kilpailukykyisempiä 
tuotteita varten, joilla on mahdollisimman 
pienet ympäristövaikutukset, jotka 
käyttävät mahdollisimman vähän 
luonnonvaroja ja jotka ovat 
mahdollisimman turvallisia.

Or. en

Tarkistus 1075
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Materiaalit ovat teollisen innovoinnin 
ytimessä ja sen keskeinen mahdollistaja. 
Kehittyneet materiaalit, joilla on suurempi 
osaamissisältö, uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja entistä parempi 
suorituskyky, ovat olennaisen tärkeitä 
teollisuuden kilpailukyvylle ja kestävälle 

Materiaalit ovat teollisen innovoinnin 
ytimessä ja sen keskeinen mahdollistaja. 
Kehittyneet materiaalit, joilla on suurempi 
osaamissisältö, uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja erityisesti resurssi- ja 
energiatehokkuudeltaan entistä parempi 
suorituskyky ovat olennaisen tärkeitä 
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kehitykselle monissa erilaisissa 
sovelluksissa ja monilla eri sektoreilla.

teollisuuden kilpailukyvylle ja kestävälle 
kehitykselle monissa erilaisissa 
sovelluksissa ja monilla eri sektoreilla.

Or. en

Tarkistus 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uusia kehittyneitä materiaaleja tarvitaan 
suorituskyvyltään parempien ja kestävien 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi. 
Tällaiset materiaalit ovat osa ratkaisua 
teollisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
sillä ne tarjoavat paremman suorituskyvyn 
käytön aikana, käyttävät vähemmän 
luonnonvaroja ja energiaa ja ovat 
ympäristön kannalta kestävämpiä 
tuotteiden käyttöiän päätyttyä.

Uusia kehittyneitä materiaaleja tarvitaan 
suorituskyvyltään parempien ja kestävien 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi ja 
harvinaisten maametallien kaltaisten 
niukkojen resurssien korvaamiseksi. 
Tällaiset materiaalit ovat osa ratkaisua 
teollisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
sillä ne tarjoavat paremman suorituskyvyn 
käytön aikana, käyttävät vähemmän 
luonnonvaroja ja energiaa ja ovat 
ympäristön kannalta kestävämpiä 
tuotteiden käyttöiän päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 1077
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uusia kehittyneitä materiaaleja tarvitaan 
suorituskyvyltään parempien ja kestävien 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi. 
Tällaiset materiaalit ovat osa ratkaisua 
teollisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
sillä ne tarjoavat paremman suorituskyvyn 
käytön aikana, käyttävät vähemmän 

Uusia kehittyneitä materiaaleja tarvitaan 
suorituskyvyltään parempien, kestävien ja 
turvallisten tuotteiden ja prosessien 
kehittämiseksi. Tällaiset materiaalit ovat 
osa ratkaisua teollisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, sillä ne tarjoavat paremman 
suorituskyvyn käytön aikana, käyttävät 
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luonnonvaroja ja energiaa ja ovat 
ympäristön kannalta kestävämpiä 
tuotteiden käyttöiän päätyttyä.

vähemmän luonnonvaroja ja energiaa ja 
ovat ympäristön kannalta kestävämpiä ja 
turvallisempia tuotteiden käyttöiän 
päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sovelluslähtöiseen kehittämiseen liittyy 
usein sellaisten kokonaan uusien 
materiaalien suunnittelu, jotka pystyvät 
tarjoamaan suunnitellun suorituskyvyn 
käytön aikana. Tällaiset materiaalit ovat 
tärkeä osa korkean lisäarvon valmistuksen 
toimitusketjua. Ne luovat myös perustan 
edistymiselle horisontaalisilla teknologian 
aloilla (esim. biotieteet, elektroniikka ja 
fotoniikka) ja käytännöllisesti katsoen 
kaikilla markkinasektoreilla. Materiaalit 
itsessään merkitsevät tärkeää askelta 
tuotteiden arvon lisäämisessä ja niiden 
suorituskyvyn parantamisessa. 
Kehittyneiden materiaalien arvioitu arvo ja 
vaikutus on huomattava. Markkinoiden 
odotetaan kasvavan noin 6 prosenttia 
vuodessa, ja niiden arvoksi arvioidaan noin 
100 miljardia euroa vuonna 2015.

Sovelluslähtöiseen kehittämiseen liittyy 
usein sellaisten kokonaan uusien 
materiaalien suunnittelu, jotka pystyvät 
tarjoamaan suunnitellun suorituskyvyn 
käytön aikana. Tällaiset materiaalit ovat 
tärkeä osa korkean lisäarvon valmistuksen 
toimitusketjua. Ne luovat myös perustan 
edistymiselle horisontaalisilla teknologian 
aloilla (esim. terveydenhuollossa, 
rakennusalalla ja liikenteessä 
sovellettavien biotieteiden, elektroniikan 
ja fotoniikan aloilla) ja käytännöllisesti 
katsoen kaikilla markkinasektoreilla. 
Materiaalit itsessään merkitsevät tärkeää 
askelta tuotteiden arvon lisäämisessä ja 
niiden suorituskyvyn parantamisessa. 
Kehittyneiden materiaalien arvioitu arvo ja 
vaikutus on huomattava. Markkinoiden 
odotetaan kasvavan noin 6 prosenttia 
vuodessa, ja niiden arvoksi arvioidaan noin 
100 miljardia euroa vuonna 2015.

Or. en

Tarkistus 1079
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kehityksen nopeuttamiseksi edistetään 
monitieteistä ja konvergoivaa 
lähestymistapaa, jossa yhdistyvät kemia, 
fysiikka, tekniset tieteet, teoreettinen ja 
tietokonemallintaminen, biologia ja entistä 
enemmän myös luova teollinen muotoilu.

Kehityksen nopeuttamiseksi edistetään 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurin 
maailmanlaajuisesti johtavasta asemasta 
hyötyvää monitieteistä ja konvergoivaa 
lähestymistapaa, jossa yhdistyvät kemia, 
fysiikka, tekniset tieteet, teoreettinen ja 
tietokonemallintaminen, biologia ja entistä 
enemmän myös luova teollinen muotoilu.

Or. en

Tarkistus 1080
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana, 
esimerkiksi hiilidioksidin 
hienokemikaalien ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden hiilipohjana.

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana.

Or. en

Tarkistus 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 



PE492.765v01-00 36/169 AM\907546FI.doc

FI

innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana, 
esimerkiksi hiilidioksidin 
hienokemikaalien ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden hiilipohjana.

innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan, käyttää 
biomassasta saatavia raaka-aineita ja 
käyttää jätteensä uudelleen uuden 
tuotannon pohjana, esimerkiksi 
hiilidioksidin hienokemikaalien ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden hiilipohjana.

Or. en

Tarkistus 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana, 
esimerkiksi hiilidioksidin 
hienokemikaalien ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden hiilipohjana.

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana, 
esimerkkeinä hiilidioksidin käyttö
hienokemikaalien ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden hiilipohjana ja 
käyttökelpoisten materiaalien erottelu 
kaupunkijätteestä harvinaisten 
maametallien kierrättämiseksi ja 
uudelleen käyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1083
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.2 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana, 
esimerkiksi hiilidioksidin 
hienokemikaalien ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden hiilipohjana.

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana, 
esimerkkinä hiilidioksidin käyttö
hienokemikaalien ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden hiilipohjana fossiilisten 
polttoaineiden sijasta.

Or. en

Tarkistus 1084
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnallisten materiaalien, 
monitoimimateriaalien ja 
rakennemateriaalien tutkiminen kaikkien 
teollisuudenalojen innovointia varten.

Toiminnallisten materiaalien, 
monitoimimateriaalien ja 
rakennemateriaalien tuottaminen ja
tutkiminen kaikkien teollisuudenalojen 
innovointia varten.

Or. en

Tarkistus 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja 
palauttamiseen liittyvät uudet materiaalit 
ja tekniikat.
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Or. en

Tarkistus 1086
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja kehittäminen, jolla 
varmistetaan tehokas ja kestävä 
tuotantomittakaavan laajentaminen 
tulevien tuotteiden teollisen valmistuksen 
mahdollistamiseksi.

Tutkimus ja kehittäminen, jolla 
varmistetaan tehokas, kestävä ja 
turvallinen tuotantomittakaavan 
laajentaminen tulevien tuotteiden teollisen 
valmistuksen mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja kehittäminen, jolla 
varmistetaan tehokas ja kestävä 
tuotantomittakaavan laajentaminen 
tulevien tuotteiden teollisen valmistuksen 
mahdollistamiseksi.

Tutkimus ja kehittäminen, jolla 
varmistetaan tehokas ja kestävä 
tuotantomittakaavan laajentaminen 
tulevien älykkäiden tuotteiden teollisen 
valmistuksen mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – d alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

d) Kestävän ja vähähiilisen teollisuuden 
materiaalit

d) Kestävän ja vähäpäästöisen
teollisuuden materiaalit

Or. en

Tarkistus 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen.

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien sekä 
ympäristövaikutuksia vähentävien, 
biomassasta saatavien ja hiililähteenä 
hiilidioksidin käyttöön perustuvien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen.

Or. en

Tarkistus 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen.

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden, sovellusten ja 
liiketoimintamallien kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen 
vastuulliseksi.

Or. en
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Tarkistus 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen.

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähäpäästöistä tuotantoa helpottavien 
uusien tuotteiden ja sovellusten 
kehittäminen ja kuluttajakäyttäytymisen 
muuttaminen.

Or. en

Tarkistus 1092
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Kemianteollisuuden uudet raaka-
aineet
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Kemianteollisuuden vaihtoehtoisen 
raaka-aineperustan kehittäminen, uusi 
synteesikaasuteknologia mukaan 
luettuna, esimerkiksi hiilen, biomassan tai 
jätemateriaalien pohjalta, jotta öljy 
voidaan keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä korvata hiililähteenä 
ympäristöystävällisesti.

Or. en

Tarkistus 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) Luovan teollisuuden materiaalit e) Eurooppalaisen perinnön säilyttäminen 
ja tehokkaampi hyödyntäminen

Or. it

Perustelu

Tarvitaan kattavampi otsikko.

Tarkistus 1095
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – e alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi, 
mukaan lukien sellaisten materiaalien 
säilyttäminen, joilla on historiallista tai 
kulttuurista arvoa.

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi, 
mukaan lukien sellaisten materiaalien 
säilyttäminen, joilla on historiallista tai 
kulttuurista arvoa, ja uusien materiaalien 
luomiseksi.
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Or. en

Tarkistus 1096
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – e alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi, 
mukaan lukien sellaisten materiaalien 
säilyttäminen, joilla on historiallista tai 
kulttuurista arvoa.

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi, 
mukaan lukien sellaisten materiaalien 
säilyttäminen, joilla on historiallista tai 
kulttuurista arvoa, ja uusien materiaalien 
luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 1097
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

f) Metrologia, karakterisointi, standardointi 
ja laadunvalvonta

f) Metrologia, karakterisointi, 
standardointi, sertifiointi ja laadunvalvonta

Or. en

Tarkistus 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – f alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erilaisten tekniikoiden, kuten Erilaisten tekniikoiden, kuten 
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karakterisoinnin, ainetta rikkomattoman 
arvioinnin ja suorituskyvyn ennakoivan 
mallintamisen edistäminen 
materiaalitieteen ja -tekniikan 
kehittämiseksi.

karakterisoinnin, ainetta rikkomattoman 
arvioinnin, jatkuvan arvioinnin ja 
seurannan ja suorituskyvyn ennakoivan 
mallintamisen edistäminen 
materiaalitieteen ja -tekniikan 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle, 
mukaan lukien raaka-aineisiin liittyvien 
ongelmien ratkaiseminen, ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1100
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle,
kriittisten raaka-aineiden tai vaarallisten 
aineiden korvaamiselle. Innovatiivisten 
liiketoimintamallien kehittäminen.

Or. en
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Tarkistus 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi sekä kriittisten resurssien 
määrittäminen ratkaisujen laajamittaista 
teollistamista varten.

Or. en

Tarkistus 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle, 
uudelleenkäytölle, korjaamiselle ja 
kierrättämiselle ja innovatiivisten 
liiketoimintamallien selvittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1103
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle –
kriittisten resurssien määrittämisen 
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selvittämiseksi. jälkeen – ja innovatiivisten 
liiketoimintamallien selvittämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1104
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Kriittisten resurssien määrittäminen.
Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Tutkimus ja innovointi materiaalien 
korvaamiseksi ja vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
materiaalikierron päättämiseksi ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten terveydenhuollossa, 
kemianteollisuudessa, maataloudessa ja 
elintarvikealalla.

Or. en

Tarkistus 1108
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
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elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja
terveydenhuollossa.

elintarvikealalla, kemianteollisuudessa,
terveydenhuollossa, nanobioteknologiassa 
ja kehittyneiden materiaalien alalla.

Or. en

Tarkistus 1109
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä, turvallisia ja 
innovatiivisia teollisuustuotteita ja 
-prosesseja ja toimia innovoinnin 
vauhdittajana useilla Euroopan sektoreilla 
kuten maataloudessa, elintarvikealalla, 
energia-alalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Or. en

Perustelu

Bioteknologia voi edistää uusien energialähteiden kehittämistä (esim. biometaani). 
Bioteknologian mahdollisuudet uusien teollisuustuotteiden ja -prosessien kehittämisessä on 
esitetty toimintoja kuvaavassa kappaleessa (1.4.3). Siksi asia on esitettävä bioteknologiaa 
koskevan erityistavoitteen johdanto-osassa.

Tarkistus 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
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teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa, 
energia-alalla ja terveydenhuollossa.

Or. en

Tarkistus 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa, 
energia-alalla ja terveydenhuollossa.

Or. en

Tarkistus 1112
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
metsätaloudessa, elintarvikealalla, 
kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.
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Or. sl

Tarkistus 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa, 
energia-alalla ja terveydenhuollossa.

Or. en

Tarkistus 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa, 
energia-alalla ja terveydenhuollossa.

Or. fr

Perustelu

Bioteknologian avulla voidaan kehittää uusia energialähteitä. Bioteknologian mahdollisuudet 
uusien teollisuustuotteiden ja -prosessien kehittämisessä on esitetty toimintoja kuvaavassa 
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kappaleessa (1.4.3). Siksi asia on esitettävä bioteknologiaa koskevan erityistavoitteen 
johdanto-osassa.

Tarkistus 1115
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa Euroopan 
teollisuutta varmistamaan johtoaseman 
tällä keskeisellä mahdollistan teknologian 
alalla. Tätä asemaa lujittaa entisestään 
kokonaisriskien turvallisuusarviointiin ja 
hallintaan liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa.

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa kyseisen
teknologian vaikutusten ja seurausten 
ymmärtämistä. Tätä asemaa lujittaa 
entisestään kokonaisriskien ja 
erityisriskien terveys- ja 
turvallisuusarviointiin, teknologian 
käytön taloudellisiin vaikutuksiin ja 
ympäristövaikutuksiin ja hallintaan 
liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa.

Or. en

Tarkistus 1116
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa Euroopan 
teollisuutta varmistamaan johtoaseman 
tällä keskeisellä mahdollistan teknologian 
alalla. Tätä asemaa lujittaa entisestään 
kokonaisriskien turvallisuusarviointiin ja 
hallintaan liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa.

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa Euroopan 
teollisuutta varmistamaan johtoaseman 
tällä keskeisellä mahdollistan teknologian 
alalla. Tätä asemaa lujittaa entisestään 
kokonaisriskien turvallisuusarviointiin ja 
hallintaan liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa varmistaen 
samalla, että noudatetaan ennalta 
varautumisen periaatetta.
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Or. es

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus ennalta varautumisen periaatteeseen bioteknologiaan 
liittyvien riskien hallinnassa.

Tarkistus 1117
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biolääkkeet ja biokemikaalit, joiden 
markkinaosuuden odotetaan kasvavan 12–
20 prosenttiin kemikaalien tuotannosta 
vuoteen 2015 mennessä. Bioteknologia 
mahdollistaa myös uusien lääkkeiden 
kehittämisen, jotta voidaan torjua 
tehokkaasti monilääkeresistenttien 
bakteerien aiheuttamia uhkia ja vastata 
hoitotarpeisiin esimerkiksi 
syöpäsairauksissa ja 
neurodegeneratiivisissa sairauksissa. Olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota sekä 
biolääkkeisiin että uusiin 
luonnontuotteisiin ja niiden analogeihin, 
joita saadaan innovatiivisen systeemisen 
biologian, biosynteesitekniikan ja 
semisynteesitekniikoiden avulla. 
Biojärjestelmien selektiivisyyden ja 
tehokkuuden ansiosta bioteknologiassa 
noudatetaan useita niin sanotun Vihreän 
kemian kahdestatoista periaatteesta. 
Unionin yrityksille mahdollisesti koituvia 
taloudellisia rasitteita voidaan vähentää 
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terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

hyödyntämällä bioteknologian prosessien 
ja biopohjaisten tuotteiden tarjoamia 
mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen; vähennysmahdollisuuksien 
arvioidaan olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Synteettisen biologian 
kaltaiset huipputason teknologiat ovat 
lupaavia kestävien ja hiilineutraalien 
polttoaineiden tuotannossa, 
hienokemikaalien ja lääkkeiden 
tuotannossa, ympäristöystävällisten 
tuotantomenetelmien kehittämisessä, 
terveydenhuollon uusissa sovelluksissa ja 
nanobiomateriaalien kehitystyössä.
Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 1118
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala saattaa
tuottaa nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja 
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unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää 
hyödyntämällä bioteknologian prosessien 
ja biopohjaisten tuotteiden tarjoamia 
mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen; vähennysmahdollisuuksien 
arvioidaan olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

lujittaa unionin teollisuusperustaa ja 
kasvattaa sen innovointivalmiuksia. 
Esimerkkejä bioteknologian kasvavasta 
merkityksestä ovat teollisuussovellukset, 
mukaan lukien biokemikaalit, joiden 
markkinaosuuden odotetaan kasvavan 12–
20 prosenttiin kemikaalien tuotannosta 
vuoteen 2015 mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yritykset voivat 
hyötyä bioteknologian prosessien ja 
biopohjaisten tuotteiden tarjoamista 
mahdollisuuksista hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen; vähennysmahdollisuuksien 
arvioidaan olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 
20 prosenttia nykyisistä lääkkeistä on 
johdettu bioteknologiasta, ja uusista 
lääkkeistä jopa 50 prosenttia. 
Bioteknologia voi avata myös uusia väyliä 
hyödyntää merten luonnonvarojen 
tarjoamia mahdollisuuksia innovatiivisten 
teollisuus-, terveydenhoito- ja 
ympäristösovellusten tuottamiseen. Muita 
keskeisiä innovoinnin lähteitä ovat 
rajapinnat bioteknologian ja muiden 
mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuus- ja maataloussovellukset, 
mukaan lukien elintarvike- ja 
rehutuotanto ja biokemikaalit, joiden 
markkinaosuuden odotetaan kasvavan 12–
20 prosenttiin kemikaalien tuotannosta 
vuoteen 2015 mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

Or. en
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Perustelu

Bioteknologia on tärkeä tekijä myös maataloussovelluksissa.

Tarkistus 1120
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuus- ja maataloussovellukset, 
mukaan lukien elintarvike- ja 
rehutuotanto ja biokemikaalit, joiden 
markkinaosuuden odotetaan kasvavan 12–
20 prosenttiin kemikaalien tuotannosta 
vuoteen 2015 mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
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ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
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luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Bioteknologia tekee 
maatalous- ja elintarviketuotannosta 
kestävämpää, sillä se lisää tehokkuutta ja 
vähentää ympäristövaikutuksia.
Bioteknologia avaa myös uusia väyliä 
hyödyntää merten luonnonvarojen 
tarjoamia valtavia mahdollisuuksia 
innovatiivisten teollisuus-, terveydenhoito-, 
energia-, energiatehokkuus- ja 
ympäristösovellusten tuottamiseen. Muita 
keskeisiä innovoinnin lähteitä ovat 
rajapinnat bioteknologian ja muiden 
mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
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bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito-, energia- ja 
ympäristösovellusten sekä kemian 
sovellusten tuottamiseen. Muita keskeisiä 
innovoinnin lähteitä ovat rajapinnat 
bioteknologian ja muiden mahdollistavien 
ja lähentyvien teknologioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
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kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa. Muita keskeisiä innovoinnin 
lähteitä ovat rajapinnat bioteknologian ja 
muiden mahdollistavien ja lähentyvien 
teknologioiden välillä;

kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- energia- ja 
ympäristösovellusten sekä kemian 
sovellusten tuottamiseen. Muita keskeisiä 
innovoinnin lähteitä ovat rajapinnat 
bioteknologian ja muiden mahdollistavien 
ja lähentyvien teknologioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
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nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa.

nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito-, energia- ja 
ympäristösovellusten sekä kemian 
sovellusten tuottamiseen. 
Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa.

Or. fr

Perustelu

Bioteknologian avulla voidaan kehittää uusia energialähteitä. Bioteknologian mahdollisuudet 
uusien teollisuustuotteiden ja -prosessien kehittämisessä on esitetty toimintoja kuvaavassa 
kappaleessa (1.4.3). Asia on syytä mainita tässä.

Tarkistus 1125
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Huipputason bioteknologian edistäminen 
tulevana innovoinnin vauhdittajana

a) Huipputason bioteknologian edistäminen 
tulevana innovoinnin vauhdittajana siten, 
että se ei vaaranna luonnonympäristöä ja 
ottamalla huomioon ennalta 
varautumisen periaate;

Or. xm

Tarkistus 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa synteettinen biologia, 
bioinformatiikka ja systeemibiologia.

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa synteettinen biologia, biosiru- ja 
mikrosiruteknologia, bioinformatiikka, 
nanobioteknologia ja systeemibiologia.

Or. en

Tarkistus 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
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mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa synteettinen biologia, 
bioinformatiikka ja systeemibiologia.

mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa biologian järjestelmät, 
bioinformatiikka, synteettinen biologia ja 
systeemibiologia.

Or. en

Perustelu

Bioteknologian tarjoamien mahdollisuuksien ei tarvitse rajoittua teollisiin prosesseihin, vaan 
bioteknologiaa olisi hyödynnettävä kaikissa olennaisissa tuotteissa ja prosesseissa.

Tarkistus 1128
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa synteettinen biologia, 
bioinformatiikka ja systeemibiologia.

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa systeemibiologia, bioinformatiikka 
ja synteettinen biologia.

Or. en

Tarkistus 1129
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa synteettinen biologia, 
bioinformatiikka ja systeemibiologia.

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
tuotteisiin, sovelluksiin ja teknologioihin; 
tällaisia aloja ovat muun muassa 
synteettinen biologia, bioinformatiikka ja 
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systeemibiologia sekä biolääkeala, 
esimerkiksi biologisesti aktiiviset peptidit, 
joilla on todistetusti farmakologisia 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – b kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Bioteknologiapohjaiset 
teollisuusprosessit

b) Bioteknologiapohjaiset tuotteet ja 
prosessit

Or. en

Tarkistus 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.

Teollisen bioteknologian ja teollisen 
bioprosessisuunnittelun kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, kuitupohjaiset tuotteet ja puu,
tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 1132
Giles Chichester, Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.

Bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, viljantuotanto ja
elintarvikkeiden jalostus) ja tällaisen 
bioteknologian ympäristöulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia ja biopolttoaineet, 
paperimassa ja paperi, tekstiili, tärkkelys, 
elintarvikkeiden jalostus) ja tällaisen 
bioteknologian ympäristöulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 

Sellaisten alustateknologioiden (omiikka 
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
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proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

proteomiikkaa), molekylaariset välineet, 
sensorit, biomarkkeritutkimus ja 
-analysointi, farmaseuttinen tutkimus ja 
analysointi) kehittäminen, joilla edistetään 
johtajuutta ja kilpailuetua useilla talouden 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 1135
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
systeemibiologiaa, genomiikkaa, 
metagenomiikkaa, proteomiikkaa, 
organismien piirteitä tutkivaa biologian 
alaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Or. en

Tarkistus 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
systeemibiologiaa, genomiikkaa, 
metagenomiikkaa, proteomiikkaa, 
organismien piirteitä tutkivaa biologian 
alaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.
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Or. en

Perustelu

Systeemibiologia on laajin termi, ja siksi se tulisi mainita ensimmäisenä. Muut termit 
koskevat erikoistuneempia aloja.

Tarkistus 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim.
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet, 
solututkimusvälineet) kehittäminen, joilla 
edistetään johtajuutta ja kilpailuetua useilla 
talouden aloilla.

Or. en

Tarkistus 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.
Diagnostisia välineitä tuetaan, jos ne 
liittyvät hoitomuotoihin.

Or. en
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Tarkistus 1139
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnalliset ja eettiset näkökohdat
Otetaan poliittisten toimien suunnittelussa 
huomioon tiettyihin teknologioihin 
liittyvät yhteiskunnalliset ja eettiset 
kysymykset kehittämällä 
arviointikriteerejä ja menetelmiä 
sidosryhmien laajalle kuulemiselle.

Or. en

Tarkistus 1140
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Ympäristöön liittyvät, 
yhteiskunnalliset ja eettiset näkökohdat
Tavoitteena on tiettyjen teknologioiden 
ympäristöön liittyvien, yhteiskunnallisten 
ja eettisten näkökohtien huomioon 
ottaminen kehittämällä 
arviointiprosesseja, mukaan lukien 
sidosryhmien laaja kuuleminen.

Or. en

Tarkistus 1141
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) Tulevaisuuden terveyskysymykset
Tuotteiden ja teknologioiden 
kehittäminen tavoitteena uudet 
antimikrobilääkkeet (uudet antibiootit ja 
niiden vaihtoehdot), (turvalliset) rokotteet 
ja lääkkeet demografisista muutoksista 
johtuvia geneettisiä häiriöitä ja sairauksia 
vastaan. 

Or. en

Tarkistus 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Bioteknologian yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden kehittäminen. Tässä 
toimessa keskitytään bioteknologian 
hallintaan yhteiskunnan hyödyksi, eettiset 
rajat mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa mainitaan nimenomaisesti nanoteknologian yhteiskunnallinen 
ulottuvuus. Asia on vähintään yhtä relevantti bioteknologiassa.

Tarkistus 1143
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1.4 a. Ekoinnovointi
1.4.1 a Ekoinnovoinnin erityistavoitteet
Ekoinnovoinnin erityisenä tavoitteena on 
edistää innovatiivista eurooppalaista 
teollisuutta ja innovaatioyhteisöä, joka 
kohdennetusti luo uusia tuotteita, kehittää 
prosesseja ja palveluja, jotka synnyttävät 
vihreää kasvua ja ympäristöhyötyjä, ja 
jolla on maailmassa johtava asema. 
Tavoitteena on lisätä resurssitehokkuutta, 
vähentää ympäristövaikutuksia, ehkäistä 
(veden) saastumista ja/tai edetä 
tehokkaampaan, vaikuttavampaa ja 
vastuullisempaan luonnonvarojen 
käyttöön.
1.4.2 a Lähtökohdat ja unionin tasolla 
saatava lisäarvo
Teollinen johtajuus ekoinnovoinnissa 
johtaa ympäristön kannalta parempaan 
toiminta- ja selviytymiskykyyn koko 
taloudessa, lisää kustannustehokkuutta ja 
hyödyttää yrityselämää ja yhteiskuntaa, 
niin maaseudulla kuin kaupungeissa 
asuvia kansalaisia. Ekoteollisuuden 
maailmanlaajuiset markkinat (2020) 
laajentuvat nopeasti, ja myös EU:n 
ekoteollisuussektori kasvaa nopeasti. 
Unionin ekoteollisuussektori on jo 
suurempi kuin Euroopan autoteollisuus, 
ja alalla on useita maailman johtavia 
tekijöitä. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
on rakennuttava tälle pohjalle. 
Ekoinnovoinnin on ulotuttava talouden ja 
yhteiskunnan kaikille sektoreille ja siten
synnytettävä merkittävä kilpailuetu 
Euroopalle kestävän kehityksen 
haasteeseen vastaamisessa. Siksi 
ekoinnovointi on tärkeä mahdollistava 
teknologia.
Monet ekoteollisuuden yrityksistä ovat 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Nämä 
yritykset työllistävät lähes puolet koko 
työssäkäyvästä väestöstä. Siksi pk-
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yritysten roolia suurempien 
teollisuusyritysten kumppaneina uusien 
teknologioiden ja ratkaisujen 
innovoinnissa ja innovaatioiden 
käyttöönotossa on vahvistettava.
Uusia innovaatioita syntyy etenkin 
ekoinnovoinnin ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden kuten 
tieto- ja viestintäteknologian (seuranta ja 
havainnointi) rajapinnassa.
1.4.3 a Toimien päälinjat
Ekoinnovoinnilla tarkoitetaan mitä 
tahansa innovointia, jolla pyritään 
merkittävään edistykseen kestävässä 
kehityksessä tai saavutetaan edistystä 
kestävän kehityksen alalla vähentämällä 
ympäristörasitusta, parantamalla kasvien 
ja eläinten kykyä sietää niiden kasvua ja 
terveyttä heikentäviä olosuhteita, tai 
lisäämällä luonnonvarojen käytön 
tehokkuutta ja vastuullisuutta.
Ekoinnovointiin liittyvät toimet keskittyvät 
kestäviin innovaatioihin seuraavilla 
aloilla:
a) vihreä energiantuotanto
b) energiatehokkuus
c) materiaalitehokkuus
d) ympäristöystävällinen liikkuvuus
e) vesi
f) jätteet

Or. en

Tarkistus 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin 
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tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
teollisuuden tuotantomuodot
osaamisintensiivisemmiksi, 
kestävämmiksi ja monialaisiksi valmistus-
ja prosessointiteknologioiksi, jotka johtavat 
innovatiivisempiin tuotteisiin, prosesseihin 
ja palveluihin. Lähtökohdat ja unionin 
tasolla saatava lisäarvo

tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
tuotantoyritykset, -järjestelmät ja 
-prosessit keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden tukemisen avulla
osaamisintensiivisiksi, kestäviksi ja 
monialaisiksi valmistus- ja 
prosessointiteknologioiksi, jotka johtavat 
innovatiivisempiin tuotteisiin, prosesseihin 
ja palveluihin. Lähtökohdat ja unionin 
tasolla saatava lisäarvo

Or. en

Tarkistus 1145
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin 
tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
teollisuuden tuotantomuodot 
osaamisintensiivisemmiksi, kestävämmiksi 
ja monialaisiksi valmistus- ja 
prosessointiteknologioiksi, jotka johtavat 
innovatiivisempiin tuotteisiin, prosesseihin 
ja palveluihin. Lähtökohdat ja unionin 
tasolla saatava lisäarvo

Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin 
tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
teollisuuden tuotantomuodot 
osaamisintensiivisemmiksi, 
kestävämmiksi, resurssi- ja 
energiatehokkaiksi monialaisiksi 
valmistus- ja prosessointiteknologioiksi, 
jotka johtavat innovatiivisempiin 
tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin. 
Lähtökohdat ja unionin tasolla saatava 
lisäarvo

Or. en

Tarkistus 1146
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin 
tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
teollisuuden tuotantomuodot 
osaamisintensiivisemmiksi, kestävämmiksi 
ja monialaisiksi valmistus- ja 
prosessointiteknologioiksi, jotka johtavat 
innovatiivisempiin tuotteisiin, prosesseihin 
ja palveluihin. Lähtökohdat ja unionin 
tasolla saatava lisäarvo

Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin 
tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
teollisuuden tuotantomuodot 
osaamisintensiivisemmiksi, kestävämmiksi
ja monialaisiksi valmistus- ja 
prosessointiteknologioiksi, jotka johtavat 
innovatiivisempiin ja turvallisiin
tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin. 
Lähtökohdat ja unionin tasolla saatava 
lisäarvo

Or. en

Tarkistus 1147
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

vuonna 2007 se tuotti noin 17 prosenttia 
unionin bkt:stä ja työllisti noin 22 
miljoonaa henkilöä. Kaupan esteiden 
poistuminen ja viestintäteknologian 
tarjoamat mahdollisuudet ovat johtaneet 
siihen, että kilpailu valmistussektorilla on 
erittäin ankaraa ja tuotanto siirtyy maihin, 
joissa kokonaiskustannukset ovat 
alhaisimmat. Korkean palkkatason vuoksi
eurooppalaisen lähestymistavan 
valmistukseen on muututtava radikaalisti, 
jotta Eurooppa voi säilyttää 
kilpailukykynsä. Horisontti 2020 -
puiteohjelma voi edistää kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien tuomista 
yhteen tämän muutoksen aikaansaamiseksi.

vuonna 2007 se tuotti noin 17 prosenttia 
unionin bkt:stä ja työllisti noin 22 
miljoonaa henkilöä. Kaupan esteiden 
poistuminen ja viestintäteknologian 
tarjoamat mahdollisuudet ovat johtaneet 
siihen, että kilpailu valmistussektorilla on 
erittäin ankaraa ja tuotanto siirtyy maihin, 
joissa kokonaiskustannukset ovat 
alhaisimmat. Eurooppalaisen 
lähestymistavan valmistukseen on 
muututtava radikaalisti, jotta Eurooppa voi 
säilyttää kilpailukykynsä. Horisontti 2020 
-puiteohjelma voi edistää kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien tuomista 
yhteen tämän muutoksen aikaansaamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

vuonna 2007 se tuotti noin 17 prosenttia 
unionin bkt:stä ja työllisti noin 22 
miljoonaa henkilöä. Kaupan esteiden 
poistuminen ja viestintäteknologian 
tarjoamat mahdollisuudet ovat johtaneet 
siihen, että kilpailu valmistussektorilla on 
erittäin ankaraa ja tuotanto siirtyy maihin, 
joissa kokonaiskustannukset ovat 
alhaisimmat. Korkean palkkatason vuoksi 
eurooppalaisen lähestymistavan 
valmistukseen on muututtava radikaalisti, 
jotta Eurooppa voi säilyttää 
kilpailukykynsä. Horisontti 2020 
-puiteohjelma voi edistää kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien tuomista 
yhteen tämän muutoksen aikaansaamiseksi.

vuonna 2007 se tuotti noin 17 prosenttia 
unionin bkt:stä ja työllisti noin 22 
miljoonaa henkilöä, ja pääosa yrityksistä 
oli pk-yrityksiä. Kaupan esteiden 
poistuminen ja viestintäteknologian 
tarjoamat mahdollisuudet ovat johtaneet 
siihen, että kilpailu valmistussektorilla on 
erittäin ankaraa ja tuotanto siirtyy maihin, 
joissa kokonaiskustannukset ovat 
alhaisimmat. Korkean palkkatason vuoksi 
eurooppalaisen lähestymistavan 
valmistukseen on muututtava radikaalisti, 
jotta Eurooppa voi säilyttää 
kilpailukykynsä. Horisontti 2020 -
puiteohjelma voi edistää kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien tuomista 
yhteen tämän muutoksen aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1149
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on jatkossakin investoitava 
unionin tasolla, jotta voidaan säilyttää sen 
johtoasema ja osaaminen 
valmistusteknologioiden alalla ja toteuttaa 
siirtyminen korkean lisäarvon 
osaamisintensiivisiin tavaroihin sekä luoda 
olosuhteet ja resurssit kestävää tuotantoa ja 
valmistettuun tuotteeseen liittyvää 
elinikäistä palveluntarjontaa varten. 

Euroopan on jatkossakin investoitava 
unionin tasolla, jotta voidaan säilyttää sen 
johtoasema ja osaaminen 
valmistusteknologioiden alalla ja toteuttaa 
siirtyminen korkean lisäarvon resurssi- ja 
energiatehokkaisiin osaamisintensiivisiin 
tavaroihin sekä luoda olosuhteet ja resurssit 
kestävää tuotantoa ja valmistettuun 
tuotteeseen liittyvää elinikäistä 
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Runsaasti luonnonvaroja käyttävän 
valmistus- ja prosessiteollisuuden on 
mobilisoitava lisää resursseja ja tietämystä 
unionin tasolla ja investoitava jatkossakin 
tutkimukseen, kehittämiseen ja 
innovointiin, jotta voidaan edetä kohti 
kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta ja 
saavuttaa eri teollisuudenaloille sovitut 
unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteet vuoteen 2050 
mennessä.

palveluntarjontaa varten. Runsaasti 
luonnonvaroja käyttävän valmistus- ja 
prosessiteollisuuden on mobilisoitava lisää 
resursseja ja tietämystä unionin tasolla ja 
investoitava jatkossakin tutkimukseen, 
kehittämiseen ja innovointiin, jotta voidaan 
edetä kohti kilpailukykyistä vähähiilistä ja 
resurssitehokasta taloutta ja saavuttaa eri 
teollisuudenaloille sovitut unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteet vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on jatkossakin investoitava 
unionin tasolla, jotta voidaan säilyttää sen 
johtoasema ja osaaminen 
valmistusteknologioiden alalla ja toteuttaa 
siirtyminen korkean lisäarvon 
osaamisintensiivisiin tavaroihin sekä luoda 
olosuhteet ja resurssit kestävää tuotantoa ja 
valmistettuun tuotteeseen liittyvää 
elinikäistä palveluntarjontaa varten. 
Runsaasti luonnonvaroja käyttävän 
valmistus- ja prosessiteollisuuden on 
mobilisoitava lisää resursseja ja tietämystä 
unionin tasolla ja investoitava jatkossakin 
tutkimukseen, kehittämiseen ja 
innovointiin, jotta voidaan edetä kohti 
kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta ja 
saavuttaa eri teollisuudenaloille sovitut 
unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteet vuoteen 2050 
mennessä.

Euroopan on jatkossakin investoitava 
unionin tasolla, jotta voidaan säilyttää sen 
johtoasema ja osaaminen 
valmistusteknologioiden alalla ja toteuttaa 
siirtyminen korkean lisäarvon 
osaamisintensiivisiin tavaroihin sekä luoda 
olosuhteet ja resurssit kestävää tuotantoa ja 
valmistettuun tuotteeseen liittyvää 
elinikäistä palveluntarjontaa varten. 
Runsaasti luonnonvaroja käyttävän 
valmistus- ja prosessiteollisuuden on 
mobilisoitava lisää resursseja ja tietämystä 
unionin tasolla ja investoitava jatkossakin 
tutkimukseen, kehittämiseen ja 
innovointiin, jotta voidaan edetä kohti 
kilpailukykyistä vähäpäästöistä taloutta ja 
saavuttaa eri teollisuudenaloille sovitut 
unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteet vuoteen 2050 
mennessä.
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Or. en

Tarkistus 1151
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon 
tuottamiseen perustuvaan 
lähestymistapaan.

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon 
tuottamiseen perustuvaan lähestymistapaan 
hyödyntämällä muilla aloilla kehitettyjä 
teknologioita.

Or. en

Tarkistus 1152
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon 
tuottamiseen perustuvaan 
lähestymistapaan.

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon 
tuottamiseen, materiaalitehokkuuteen ja 
suljetun silmukan järjestelmiin
perustuvaan lähestymistapaan.

Or. en

Tarkistus 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



PE492.765v01-00 76/169 AM\907546FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon 
tuottamiseen perustuvaan 
lähestymistapaan.

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon ja 
innovaatioiden tuottamiseen perustuvaan 
lähestymistapaan.

Or. en

Tarkistus 1154
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Energiatehokkaan rakentamisen 
mahdollistavat teknologiat

b) Energiatehokkaan rakentamisen ja 
vähän ympäristövaikutuksia aiheuttavien 
rakennusten rakentamisen mahdollistavat 
teknologiat

Or. en

Tarkistus 1155
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä tutkimalla,
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita, ottamalla 
huomioon koko arvoketju ja edistämällä 
monialaista ja monitieteellistä innovointia 
sekä mahdollistamalla samalla uudet 
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liiketoimintamallit ja arvolupaukset 
kansalaisille.

Or. en

Perustelu

On syytä korostaa rakennusalan tutkimuksen ja innovoinnin tärkeää roolia sekä monialaisia 
ja monitieteellisiä synergioita.

Tarkistus 1156
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä tutkimalla,
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita, ottamalla 
huomioon koko arvoketju ja edistämällä 
monialaista ja monitieteellistä innovointia 
sekä mahdollistamalla samalla uudet 
liiketoimintamallit ja arvolupaukset 
kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 1157
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennetään energiankulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Lisätään energiatehokkuutta ja
vähennetään hiilidioksidipäästöjä 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Or. it
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Tarkistus 1158
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita sekä vähennetään 
rakennusten 
kokonaisympäristövaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä rakennus-, 
automaatio- ja valvontateknologioita.

Or. en

Tarkistus 1160
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) Energiaintensiivisen
prosessiteollisuuden kestävät ja vähähiiliset 

c) Prosessiteollisuuden kestävät, vähän 
ympäristövaikutuksia aiheuttavat ja 
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teknologiat vähähiiliset teknologiat

Or. fr

Tarkistus 1161
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) Energiaintensiivisen 
prosessiteollisuuden kestävät ja vähähiiliset 
teknologiat

c) Energiaintensiivisen 
prosessiteollisuuden kestävät, vähän 
ympäristövaikutuksia aiheuttavat ja 
vähähiiliset teknologiat

Or. fr

Tarkistus 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) Energiaintensiivisen 
prosessiteollisuuden kestävät ja 
vähähiiliset teknologiat

c) Energiaintensiivisen 
prosessiteollisuuden kestävät ja 
vähäpäästöiset teknologiat

Or. en

Tarkistus 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

c) Energiaintensiivisen 
prosessiteollisuuden kestävät ja vähähiiliset 
teknologiat

c) Energiaintensiivisen ja runsaasti 
luonnonvaroja käyttävän
prosessiteollisuuden kestävät ja vähähiiliset 
teknologiat

Or. en

Tarkistus 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa.

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa, mukaan lukien uusiutuvat 
energialähteet ja älykkäät ja kehittyneet 
valvontajärjestelmät.

Or. en

Perustelu

On syytä edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä prosessiteollisuudessa, jotta voidaan 
siirtyä vähähiilisiin prosesseihin.

Tarkistus 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parannetaan prosessiteollisuuden Parannetaan prosessiteollisuuden 
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kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa.

kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa, mukaan lukien uusiutuvat 
energiamuodot ja älykkäät ja kehittyneet 
valvontajärjestelmät.

Or. fr

Perustelu

On syytä edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä prosessiteollisuudessa, jotta voidaan 
siirtyä vähähiilisiin prosesseihin.

Tarkistus 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa.

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään kestävän vähähiilisen 
teknologian ja kestävämpien 
vaihtoehtoisten teollisuusprosessien
käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa.

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa, esimerkiksi uusien 
katalysaattorien kehittäminen 
ympäristöystävällisempien ja 
tehokkaampien prosessien 
aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1168
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian
käyttöönottoa.

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään resurssi- ja energiatehokkaiden 
teknologioiden, prosessien ja materiaalien
käyttöönottoa. 

Or. en

Tarkistus 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian 
käyttöönottoa.

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähäpäästöisen teknologian 
käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 1170
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Johdetaan toimintamalleja ja menetelmiä 
räätälöidyissä lähestymistavoissa 
käytettäviä mukautuvia, 
osaamisintensiivisiä liiketoimintamalleja 
varten.

Johdetaan toimintamalleja ja menetelmiä 
räätälöidyissä lähestymistavoissa 
käytettäviä mukautuvia, 
osaamisintensiivisiä liiketoimintamalleja 
varten. Tuetaan ekoinnovointiin 
perustuvien uusien liiketoimintamallien ja 
vaihtoehtoisten resurssitehokkaiden 
menetelmien kehittämistä. 

Or. en

Tarkistus 1171
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on toisaalta tukea 
Euroopan mahdollisuuksia luoda, 
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avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää 
ja hyödyntää avaruusinfrastruktuuria 
unionin tulevien poliittisten ja 
yhteiskunnallisten tarpeiden täyttämiseksi.

kehittää, laukaista, käyttää ja hyödyntää 
avaruusjärjestelmiä ja toisaalta edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 
avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää 
ja hyödyntää avaruusinfrastruktuuria 
unionin tulevien poliittisten ja 
yhteiskunnallisten tarpeiden täyttämiseksi 
ja talouskasvun tukemiseksi 
mahdollistaen samalla unionin tärkeiden 
politiikkojen täytäntöönpanon.

Or. en

Perustelu

Koska puolet Euroopan avaruusteollisuuden liikevaihdosta riippuu kaupallisista markkinoista 
(maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tilanne), kilpailukyky, innovointi ja kyky ylläpitää 
strategisten tuotteiden toimitusvalmiuksia edellyttävät taloudellista tukea. Muussa 
tapauksessa vaarantuu Euroopan avaruusalan riippumattomuus.

Tarkistus 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 
avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää 
ja hyödyntää avaruusinfrastruktuuria 
unionin tulevien poliittisten ja 
yhteiskunnallisten tarpeiden täyttämiseksi.

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 
avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää 
ja hyödyntää avaruusinfrastruktuuria, 
-sovelluksia ja -palveluja unionin tulevien 
poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1173
Gaston Franco
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 
avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää 
ja hyödyntää avaruusinfrastruktuuria 
unionin tulevien poliittisten ja 
yhteiskunnallisten tarpeiden täyttämiseksi.

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 
avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää 
ja hyödyntää avaruusinfrastruktuuria, 
-sovelluksia ja -palveluja unionin tulevien 
poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1174
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 
avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi kehittää 
ja hyödyntää avaruusinfrastruktuuria 
unionin tulevien poliittisten ja 
yhteiskunnallisten tarpeiden täyttämiseksi.

Avaruusalan tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on edistää 
kilpailukykyistä ja innovatiivista 
avaruusteollisuutta ja 
avaruustutkimusyhteisöä, joka voi 
hyödyntää avaruusinfrastruktuuria unionin 
tulevien poliittisten ja yhteiskunnallisten 
tarpeiden täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1175
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan avaruussektorin lujittaminen 
tukemalla avaruusalan tutkimusta ja 
innovointia on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan säilyttää ja turvata Euroopan 
mahdollisuudet päästä avaruuteen ja 
toteuttaa siellä toimia, joilla tuetaan 
unionin eri alojen politiikkaa, turvataan 
kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden joukossa.

Euroopan avaruussektorin lujittaminen 
tukemalla avaruusalan tutkimusta ja 
innovointia on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan säilyttää ja turvata Euroopan 
mahdollisuudet päästä avaruuteen ja 
toteuttaa siellä toimia, joilla tuetaan 
unionin eri alojen politiikkaa, turvataan 
kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden joukossa. Toimia 
kehitetään ja toteutetaan niin, että 
täydentävyys EU:n, Euroopan 
avaruusjärjestön ja jäsenvaltioiden välillä 
toteutuu.

Or. en

Tarkistus 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan avaruussektorin lujittaminen 
tukemalla avaruusalan tutkimusta ja 
innovointia on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan säilyttää ja turvata Euroopan 
mahdollisuudet päästä avaruuteen ja 
toteuttaa siellä toimia, joilla tuetaan 
unionin eri alojen politiikkaa, turvataan 
kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden joukossa.

Euroopan avaruussektorin lujittaminen 
tukemalla avaruusalan tutkimusta ja 
innovointia sähköisen 
viestintäteknologian, maapallon 
havainnoinnin, navigoinnin, tieteen ja 
etsinnän aloilla on olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan säilyttää ja turvata Euroopan 
mahdollisuudet päästä avaruuteen ja 
toteuttaa siellä toimia, joilla tuetaan 
unionin eri alojen politiikkaa, turvataan 
kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden joukossa.

Or. en
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Tarkistus 1177
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan avaruussektorin lujittaminen 
tukemalla avaruusalan tutkimusta ja 
innovointia on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan säilyttää ja turvata Euroopan 
mahdollisuudet päästä avaruuteen ja 
toteuttaa siellä toimia, joilla tuetaan 
unionin eri alojen politiikkaa, turvataan 
kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden joukossa.

Euroopan avaruussektorin lujittaminen 
tukemalla tutkimusta ja innovointia 
maapallon havainnoinnin, navigoinnin, 
tieto- ja viestintäteknologian, tieteen ja 
etsinnän aloilla on olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan säilyttää ja turvata Euroopan 
mahdollisuudet päästä avaruuteen ja 
toteuttaa siellä toimia, joilla tuetaan 
unionin eri alojen politiikkaa, turvataan 
kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden joukossa.

Or. fr

Tarkistus 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan avaruussektorin lujittaminen 
tukemalla avaruusalan tutkimusta ja 
innovointia on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan säilyttää ja turvata Euroopan 
mahdollisuudet päästä avaruuteen ja 
toteuttaa siellä toimia, joilla tuetaan 
unionin eri alojen politiikkaa, turvataan 
kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden joukossa.

Euroopan julkisen ja yksityisen
avaruussektorin lujittaminen tukemalla 
avaruusalan tutkimusta ja innovointia on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan säilyttää 
ja turvata Euroopan mahdollisuudet päästä 
avaruuteen ja toteuttaa siellä toimia, joilla 
tuetaan unionin eri alojen politiikkaa, 
turvataan kansainväliset strategiset edut ja 
parannetaan Euroopan kilpailukykyä 
vakiintuneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltioiden ja -yritysten joukossa.
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Or. en

Tarkistus 1179
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten 
navigoinnille, viestinnälle, sääennusteille ja 
maantieteelliselle tiedolle. Politiikan 
laatiminen ja täytäntöönpano 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla on entistä enemmän 
riippuvaista avaruudesta saatavista 
tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Kiina ja Etelä-
Amerikka). Euroopan teollisuus on 
nykyisin kaupallisiin ja tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien ensiluokkaisten 
satelliittien merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 
sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten 
tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ovat 
johtaneet eräisiin viime vuosikymmenten 
tärkeimpiin tieteellisiin läpimurtoihin 
geotieteiden ja astronomian aloilla. Tämän 
ainutlaatuisen kapasiteetin ansiosta 
Euroopan avaruussektori on keskeisessä 
asemassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin vastattaessa.

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten navigoinnille 
ja viestinnälle sekä sääennusteille ja 
maantieteelliselle tiedolle, joka on saatu 
maapalloin havainnoinnista satelliittien 
avulla. Politiikan laatiminen ja 
täytäntöönpano eurooppalaisella, 
kansallisella ja alueellisella tasolla on 
entistä enemmän riippuvaista avaruudesta 
saatavista tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Kiina ja Etelä-
Amerikka). Euroopan avaruusteollisuus 
on talouskriisistä huolimatta pysynyt 
maailmanluokan teknologisella tasolla. 
Nämä valmiudet sijoittavat Euroopan 
avaruus- ja geotieteiden eturintamaan ja 
luovat Euroopan teollisuudelle 
mahdollisuuksia kaupallisilla 
markkinoilla. Tässä yhteydessä tuki 
Euroopan avaruussektorin koko 
toimintaketjun kilpailukyvylle on suuri 
haaste, johon on vastattava 
asianmukaisella tutkimus- ja 
kehityspolitiikalla, joka on järjestettävä 
unionin laajuisesti, jotta voidaan 
varmistaa, että Euroopan teollisuus pysyy 
mukana kansainvälisessä kilpailussa ja 
että sillä on kotimarkkinoiden vankka 
tuki. Euroopan teollisuus on nykyisin 
kaupallisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien ensiluokkaisten satelliittien 
merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
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Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 
sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten
tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ja 
näytteet ovat johtaneet eräisiin viime 
vuosikymmenten tärkeimpiin tieteellisiin 
läpimurtoihin geotieteiden, 
fundamentaalisen fysiikan ja astronomian 
aloilla. Tämän ainutlaatuisen kapasiteetin 
ansiosta Euroopan avaruussektori on 
keskeisessä asemassa Eurooppa 2020 -
strategiassa yksilöityihin haasteisiin 
vastattaessa.

Or. en

Tarkistus 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten 
navigoinnille, viestinnälle, sääennusteille ja 
maantieteelliselle tiedolle. Politiikan 
laatiminen ja täytäntöönpano 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla on entistä enemmän 
riippuvaista avaruudesta saatavista 
tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Kiina ja Etelä-
Amerikka). Euroopan teollisuus on 
nykyisin kaupallisiin ja tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien ensiluokkaisten 
satelliittien merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten 
navigoinnille, viestinnälle, sääennusteille ja 
maantieteelliselle tiedolle. Politiikan 
laatiminen ja täytäntöönpano 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla on entistä enemmän 
riippuvaista avaruudesta saatavista 
tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Kiina ja Etelä-
Amerikka). Euroopan teollisuus on 
nykyisin kaupallisiin (pääasiassa 
sähköisen viestinnän alalla) ja tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien ensiluokkaisten 
satelliittien merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
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sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten 
tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ovat 
johtaneet eräisiin viime vuosikymmenten 
tärkeimpiin tieteellisiin läpimurtoihin 
geotieteiden ja astronomian aloilla. Tämän 
ainutlaatuisen kapasiteetin ansiosta 
Euroopan avaruussektori on keskeisessä 
asemassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin vastattaessa.

Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 
sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten 
tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ovat 
johtaneet eräisiin viime vuosikymmenten 
tärkeimpiin tieteellisiin läpimurtoihin 
geotieteiden ja astronomian aloilla. Tämän 
ainutlaatuisen kapasiteetin ansiosta 
Euroopan avaruussektori on keskeisessä 
asemassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin vastattaessa.

Or. en

Tarkistus 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten
navigoinnille, viestinnälle, sääennusteille ja 
maantieteelliselle tiedolle. Politiikan 
laatiminen ja täytäntöönpano 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla on entistä enemmän 
riippuvaista avaruudesta saatavista 
tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Kiina ja Etelä-
Amerikka). Euroopan teollisuus on 
nykyisin kaupallisiin ja tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien ensiluokkaisten 
satelliittien merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 
sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten 

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten 
navigoinnille, viestinnälle, sääennusteille ja 
maantieteelliselle tiedolle. Politiikan 
laatiminen ja täytäntöönpano 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla on entistä enemmän 
riippuvaista avaruudesta saatavista 
tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Kiina, Etelä-
Amerikka ja Afrikka). Euroopan teollisuus 
on nykyisin kaupallisiin ja tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien ensiluokkaisten 
satelliittien merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 
sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten 
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tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ovat 
johtaneet eräisiin viime vuosikymmenten 
tärkeimpiin tieteellisiin läpimurtoihin 
geotieteiden ja astronomian aloilla. Tämän 
ainutlaatuisen kapasiteetin ansiosta 
Euroopan avaruussektori on keskeisessä 
asemassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin vastattaessa.

tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ovat 
johtaneet eräisiin viime vuosikymmenten 
tärkeimpiin tieteellisiin läpimurtoihin 
geotieteiden ja astronomian aloilla. Tämän 
ainutlaatuisen kapasiteetin ansiosta 
Euroopan avaruussektori on keskeisessä 
asemassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin vastattaessa.

Or. en

Tarkistus 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on hajaantunut 
muutamien harvojen jäsenvaltioiden 
kansallisiin ohjelmiin. Teknologisen ja 
kilpailuedun ylläpitämiseksi tarvitaan 
unionin tason toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Tätä toimintaa on koordinoitava 
Euroopan avaruusjärjestön kanssa, jonka 
toimintaan osa jäsenvaltioista osallistuu. 
Euroopan avaruusjärjestö on 
hallinnoinut onnistuneesti satelliittien 
teollista kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on hajaantunut 
muutamien harvojen jäsenvaltioiden 
kansallisiin ohjelmiin ja Euroopan 
avaruusjärjestön ohjelmiin. Euroopan
teknologisen ja kilpailuedun 
ylläpitämiseksi ja hyödyn saamiseksi 
investoinneista finanssikriisin ja 
budjettivajeiden aikana tarvitaan unionin 
tason toimia yhdessä jäsenvaltioiden, 
Euroopan avaruusjärjestön ja yritysten 
avaruustutkimustoimien kanssa. 
Strateginen tutkimusohjelma, johon 
osallistuvat alan yritykset, komissio ja 
avaruusjärjestöt, olisi siksi ratkaisu, jonka 
avulla voidaan tukea Euroopan 
avaruussektorin tulevien 
teknologiapolkujen paremmin 
määriteltyjä visioita. Lisäksi tarvitaan 
unionin tason toimia, joilla edistetään 
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innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

kaikkien jäsenvaltioiden tutkijoiden 
osallistumista ja poistetaan esteitä 
kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Eurooppalaisista satelliiteista saatavat 
tiedot tarjoavat myös kasvavia 
mahdollisuuksia uusien innovatiivisten 
satelliittipohjaisten palvelujen 
kehittämiseen loppukäyttäjiä varten. Tämä 
on pk-yritysten tyypillinen toimintasektori, 
ja sitä pitäisi tukea tutkimus- ja 
innovointitoimenpiteillä, jotta voidaan 
käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

Or. en

Tarkistus 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on hajaantunut 
muutamien harvojen jäsenvaltioiden 
kansallisiin ohjelmiin. Teknologisen ja 
kilpailuedun ylläpitämiseksi tarvitaan 
unionin tason toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on hajaantunut 
muutamien harvojen jäsenvaltioiden 
kansallisiin ohjelmiin. Teknologisen ja 
kilpailuedun ylläpitämiseksi tarvitaan 
unionin tason toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 
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osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt, mutta myös sähköisen 
viestinnän sektorin on myötävaikutettava 
unionin digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamiseen esimerkiksi kuromalla 
umpeen digitaalinen kuilu ja 
mahdollistamalla näin sähköinen 
kaupankäynti koko Euroopan maaperällä 
sekä myötävaikuttamalla täten sähköisten 
sisämarkkinoiden kehittymiseen.

Or. en

Tarkistus 1184
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on hajaantunut 
muutamien harvojen jäsenvaltioiden 

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus sisältyy 
pääasiassa tiettyjen unionin
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kansallisiin ohjelmiin. Teknologisen ja 
kilpailuedun ylläpitämiseksi tarvitaan 
unionin tason toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 
osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin tai 
Euroopan avaruusjärjestön ohjelmiin. 
Teknologisen ja kilpailuedun 
ylläpitämiseksi tarvitaan unionin tason 
toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 
osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

Or. en

Perustelu

Tarkistus kuvaa paremmin unionin nykytilannetta.

Tarkistus 1185
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
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ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on hajaantunut 
muutamien harvojen jäsenvaltioiden 
kansallisiin ohjelmiin. Teknologisen ja 
kilpailuedun ylläpitämiseksi tarvitaan 
unionin tason toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 
osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on jakaantunut
jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin ja 
Euroopan avaruusjärjestön ohjelmiin. 
Teknologisen ja kilpailuedun 
ylläpitämiseksi tarvitaan unionin tason 
toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta. 
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 
osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

Or. en

Perustelu

Komission olisi noudatettava Euroopan avaruusjärjestön, kansallisten avaruusjärjestöjen ja 
jäsenvaltioiden teollisten sidosryhmien nykyisiä ohjelmia.

Tarkistus 1186
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Avaruuteen liittyvien sovellusten 
tutkimukselle ja kehitykselle annettavalla 
tuella pyritään ennen kaikkea 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin 
kuten ilmastonmuutokseen, 
ympäristönsuojeluun, kestäviin 
kuljetusjärjestelmiin ja maatalouteen. 
Tiedon jakamisen ja yhteentoimivan 
kehitystyön tavoitteiden on muodostettava 
pohja näillä aloilla annettavalle tuelle.

Or. en

Tarkistus 1187
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutettava avaruusalan tutkimus ja 
innovointi on linjassa unionin 
avaruusneuvostojen ja Euroopan komission 
jatkuvalta pohjalta määrittelemien unionin 
avaruuspolitiikan painopisteiden kanssa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutettava avaruusalan tutkimus ja 
innovointi on linjassa unionin 
avaruusneuvostojen ja Euroopan komission 
jatkuvalta pohjalta määrittelemien unionin 
avaruuspolitiikan painopisteiden ja 
toimenpideohjelmien tarpeiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 1188
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – a alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tähän sisältyy kilpailukykyisen ja 
yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan avaruustutkimusyhteisön 
kanssa, jotta voidaan säilyttää Euroopan 
johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, synnyttää 
innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Tähän sisältyy kilpailukykyisen ja 
yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen edelleen
yhdessä maailmanluokan 
avaruustutkimusyhteisön kanssa, jotta 
voidaan säilyttää Euroopan johtoasema ja 
vahvistaa sitä varmistamalla tarvittavan ja 
riittävän valmiin teknologian saatavuus 
riippumattomasti ja kilpailukykyisin 
ehdoin sekä säilyttää riippumattomuus 
strategisilla osa-alueilla, kuten
avaruusteknologian tai kriittisten 
teknologioiden saatavuus, ja lisätä sitä,
synnyttää innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Or. en

Perustelu

Jos Euroopassa ei kyetä vastaamaan toimenpideohjelmien toteuttamisessa tarvittavan 
strategisen teknologian kysyntään, se tapahtuu muualla. Se vaikuttaa Euroopan 
riippumattomuuteen tällaisen teknologian kehittämisessä sekä työllisyyteen ja kasvuun.

Tarkistus 1189
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän sisältyy kilpailukykyisen ja 
yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan 
avaruustutkimusyhteisön kanssa, jotta 
voidaan säilyttää Euroopan johtoasema ja 
riippumattomuus avaruusteknologian 

Tähän sisältyy maailmanluokan 
avaruustutkimusyhteisön turvaaminen ja 
kehittäminen, jotta voidaan säilyttää 
Euroopan johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, tukea 
kilpailukykyistä, puhdasta ja 
yrittäjähenkistä avaruusteollisuutta,
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alalla, synnyttää innovaatioita 
avaruussektorilla ja mahdollistaa 
avaruuteen perustuvat maanpäälliset 
innovaatiot, esimerkiksi käyttämällä 
kaukohavainnointi- ja navigointitietoja.

synnyttää innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Or. en

Tarkistus 1190
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän sisältyy kilpailukykyisen ja 
yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan avaruustutkimusyhteisön 
kanssa, jotta voidaan säilyttää Euroopan 
johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, synnyttää 
innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Tähän sisältyy kilpailukykyisen, puhtaan ja 
yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan avaruustutkimusyhteisön 
kanssa, jotta voidaan säilyttää Euroopan 
johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, puhtaat 
ratkaisut mukaan luettuina, synnyttää 
innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää synnyttää puhtaita ratkaisuja, jos avaruusteollisuuden halutaan olevan aidosti 
kilpailukykyinen ja yrittäjähenkinen.

Tarkistus 1191
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – a alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tähän sisältyy kilpailukykyisen ja 
yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan avaruustutkimusyhteisön 
kanssa, jotta voidaan säilyttää Euroopan 
johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, synnyttää 
innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Tähän sisältyy kilpailukykyisen, kestävän
ja yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan avaruustutkimusyhteisön 
kanssa, jotta voidaan säilyttää Euroopan 
johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, synnyttää 
innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella kiinnitetään huomiota avaruusalalla tarvittaviin ympäristöparannuksiin.

Tarkistus 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa pyritään kehittämään 
kehittynyttä avaruusteknologiaa ja 
toiminnallisia ratkaisuja ideavaiheesta 
avaruudessa tapahtuvaan demonstrointiin,
mukaan lukien navigointi ja 
kaukohavainnointi, sekä suojaamaan
avaruudessa olevaa omaisuutta 
avaruusromun ja auringonpurkausten 
kaltaisilta uhilta. Kehittyneen 
avaruusteknologian kehittäminen ja 
soveltaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoisten insinöörien ja tutkijoiden 
jatkuvaa koulutusta.

Tässä toimessa pyritään kehittämään 
kehittynyttä ja mahdollistavaa
avaruusteknologiaa ja toiminnallisia 
ratkaisuja ideavaiheesta avaruudessa 
tapahtuvaan demonstrointiin. Tähän 
kuuluu teknologiaa, jolla suojataan
avaruudessa olevaa omaisuutta 
avaruusromun ja auringonpurkausten 
kaltaisilta uhilta, sekä teknologiaa 
televiestintäsatelliitteja, navigointia ja 
kaukohavainnointia varten. Kehittyneen 
avaruusteknologian kehittäminen ja 
soveltaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoisten insinöörien ja tutkijoiden 
jatkuvaa koulutusta sekä näiden ja 
avaruussovellusten käyttäjien välisiä 
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tiiviitä yhteyksiä

Or. en

Tarkistus 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa pyritään kehittämään 
kehittynyttä avaruusteknologiaa ja 
toiminnallisia ratkaisuja ideavaiheesta 
avaruudessa tapahtuvaan demonstrointiin, 
mukaan lukien navigointi ja 
kaukohavainnointi, sekä suojaamaan 
avaruudessa olevaa omaisuutta 
avaruusromun ja auringonpurkausten 
kaltaisilta uhilta. Kehittyneen 
avaruusteknologian kehittäminen ja 
soveltaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoisten insinöörien ja tutkijoiden 
jatkuvaa koulutusta.

Tässä toimessa pyritään kehittämään 
kehittynyttä avaruusteknologiaa ja 
toiminnallisia ratkaisuja ideavaiheesta 
avaruudessa tapahtuvaan demonstrointiin, 
mukaan lukien navigointi, sähköinen 
viestintä ja kaukohavainnointi, sekä 
suojaamaan avaruudessa olevaa omaisuutta 
avaruusromun ja auringonpurkausten 
kaltaisilta uhilta. Kehittyneen 
avaruusteknologian kehittäminen ja 
soveltaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoisten insinöörien ja tutkijoiden 
jatkuvaa koulutusta.

Or. en

Tarkistus 1194
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa pyritään kehittämään 
kehittynyttä avaruusteknologiaa ja 
toiminnallisia ratkaisuja ideavaiheesta 
avaruudessa tapahtuvaan demonstrointiin, 
mukaan lukien navigointi ja 
kaukohavainnointi, sekä suojaamaan 
avaruudessa olevaa omaisuutta 
avaruusromun ja auringonpurkausten 

Tässä toimessa pyritään kehittämään 
kehittynyttä avaruusteknologiaa ja 
toiminnallisia ratkaisuja ideavaiheesta 
avaruudessa tapahtuvaan demonstrointiin, 
mukaan lukien navigointi, televiestintä ja 
kaukohavainnointi, sekä suojaamaan 
avaruudessa olevaa omaisuutta 
avaruusromun ja auringonpurkausten 
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kaltaisilta uhilta. Kehittyneen 
avaruusteknologian kehittäminen ja 
soveltaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoisten insinöörien ja tutkijoiden 
jatkuvaa koulutusta.

kaltaisilta uhilta. Kehittyneen 
avaruusteknologian kehittäminen ja 
soveltaminen edellyttää erittäin 
ammattitaitoisten insinöörien ja tutkijoiden 
jatkuvaa koulutusta.

Or. fr

Tarkistus 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, arkistointia, validointia 
ja standardointia sekä kestävää 
saatavuutta koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin ja jos 
tuettaisiin näiden tietojen pohjalta 
syntyviä uusia tietotuotteita ja -palveluja. 
Tietojen käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
puitteissa hyödyntämällä täysimääräisesti 
GMES-ohjelman eurooppalaista osiota tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta. Tukea 
myönnetään näiden innovaatioiden 
muuntamiseksi nopeasti vastaaviksi 
sovelluksiksi. Tähän sisältyy myös tietojen 
käyttö uusiin tieteellisiin tutkimuksiin.

Or. en
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Tarkistus 1196
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä, levittämistä ja 
yhteentoimivuutta koskevat innovaatiot, 
erityisesti maapalloa koskevan 
tutkimustiedon ja metatiedon vapaan 
saatavuuden ja vaihdon edistäminen
voivat myös varmistaa korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Or. en

Tarkistus 1197
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
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huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän ja 
GMES:n eurooppalaisen osion tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan tuoda selvemmin esiin Horisontti 2020 -puiteohjelman ja avaruuteen 
liittyvien EU:n lippulaivaohjelmien, etenkin GMES:n, välinen yhteys sekä GMES:n ja 
GEOSS-järjestelmän välinen yhteys.

Tarkistus 1198
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
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yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
Euroopan GMES-ohjelman tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Or. en

Perustelu

Euroopan GMES-ohjelma on eurooppalainen väline GEOSS-järjestelmässä, minkä vuoksi se 
on syytä mainita.

Tarkistus 1199
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutosta ja valtamerten 
seurantaa koskevien kysymysten osalta.
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Or. en

Tarkistus 1200
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – c alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimesta tuetaan kattavien ja 
jatkuvatoimisten maapallon ympäristön 
havainnointi- ja tietojärjestelmien 
kehittämistä edistämällä myös 
ilmastonmallintamisyhteisöjen ja 
ympäristön havainnointi- ja 
tiedonhallintayhteisöjen välistä 
yhteistyötä. Jäsenvaltioiden ottaminen 
mukaan tällaiseen yhteistyöhön on 
olennaista, sillä tallennetut tiedot ovat 
usein kansallisten viranomaisten 
omistuksessa.

Or. en

Tarkistus 1201
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Galileo- ja EGNOS-järjestelmiin 
tehtyjen investointien tuoton 
varmistaminen ja Euroopan johtoasema 
käytännön sovelluksissa
Galileo- ja EGNOS-
satelliittinavigointijärjestelmät ovat 
Euroopalle strategisesti tärkeitä. Jotta 
voidaan saavuttaa tavoitteena oleva 
järjestelmien sosiaalisen ja taloudellisen 
hyödyn levittäminen, on tärkeää kehittää 
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käytännön sovelluksia. Tärkeimmät alat 
ovat maatalous, maanmittaus ja ajoitus. 
Euroopan on saavutettava näillä aloilla 
johtoasema, jotta voidaan ottaa mukaan 
pk-yritykset ja tutkimuksen ja 
innovoinnin sidosryhmät heti Galileo-
hankkeen toiminnallisen vaiheen alusta 
saakka.

Or. it

Tarkistus 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Galileo- ja EGNOS-järjestelmiin 
tehtyjen investointien tuoton 
varmistaminen ja Euroopan johtoasema 
käytännön sovelluksissa
Eurooppalaiset EGNOS- ja Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmät ovat 
Euroopalle tärkeitä strategisia 
sijoituskohteita. Jotta niistä saadaan täysi 
sosioekonominen hyöty, on kehitettävä 
innovatiivisia käytännön sovelluksia.
EGNOS ja Galileo yhdessä maapallon 
havainnointipalvelujen kanssa 
hyödyttävät ammattimaisia sovelluksia, 
kuten täsmäviljely, maanmittaus, ajoitus 
ja synkronointi, Euroopan teollisen 
johtoaseman varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1203
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1.6.3 a. Euroopan 
avaruusinfrastruktuuriin tehtävien 
investointien tuoton maksimointi
Euroopan nykyisen 
avaruusinfrastruktuurin käyttöä olisi 
lisättävä edistämällä innovatiivisten 
tuotteiden ja palvelujen kehittämistä 
kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella sekä 
avaruusteleviestinnällä. Tarve edistää 
innovatiivisia tuotteita ja palveluja ja näin 
ollen tarve rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoimia, on ilmeinen myös 
EGNOS- ja Galileo-ohjelmissa, koska 
tällaisilla investoinneilla varmistetaan, 
että tuloksena olevista tuotteista ja 
palveluista saadaan merkittävää 
sosioekonomista hyötyä. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa avaruusteknologiaan 
ehdotettu 15–20 prosentin rahoituspaketti 
on tavoite, joka vastaa hyvin sitä 
potentiaalia, joka on saavutettavissa 
investoinneilla avaruusjärjestelmien 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin. 
GNSS-järjestelmät mahdollistavat uusia 
sovelluksia liikenteessä ja monilla muilla 
aloilla, kuten energia, maatalous, 
ilmatiede, finanssitransaktiot, 
vakuutusala jne., varsinkin Galioleo-
satelliittijärjestelmän atomikellon 
tuottamien tietojen tarkkuuden ansiosta.

Or. en

Tarkistus 1204
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden ongelmien ratkaisua voidaan (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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edesauttaa lainarahoitusvälineellä ja 
pääomarahoitusvälineellä, joilla voidaan 
parantaa asianomaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien rahoitus- ja 
riskiprofiileja. Tämä puolestaan parantaa 
yritysten ja muiden edunsaajien 
mahdollisuuksia saada lainoja, takauksia ja 
muunmuotoista riskirahoitusta, edistää 
varhaisvaiheen investointeja ja uusien 
pääomasijoitusrahastojen kehittämistä, 
parantaa tietämyksen siirtoa ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien markkinoita, houkuttelee 
varoja pääomasijoitusmarkkinoille ja 
kaiken kaikkiaan auttaa siirtymistä uusien 
tuotteiden ja palvelujen suunnittelusta, 
kehittämisestä ja demonstroinnista niiden 
kaupallistamiseen.

versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1205
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi pankeilta puuttuu yleensä kykyä 
arvottaa tietoon perustuvaa omaisuutta, 
kuten immateriaalioikeuksia, ja ne ovat sen 
vuoksi usein haluttomia sijoittamaan 
tietopohjaisiin yrityksiin. Tämän 
seurauksena monet vakiintuneet 
innovatiiviset yritykset – niin suuret kuin 
pienet – eivät voi saada lainoja 
suurempiriskisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin.

Lisäksi pankeilta puuttuu yleensä kykyä 
arvottaa tietoon perustuvaa omaisuutta, 
kuten immateriaalioikeuksia, ja ne ovat sen 
vuoksi usein haluttomia sijoittamaan 
tietopohjaisiin yrityksiin. Tämän 
seurauksena monet vakiintuneet 
innovatiiviset yritykset – niin suuret kuin 
pienet – eivät voi saada lainoja 
suurempiriskisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin. Velkajärjestelyä 
komission puolesta hallinnoivalle 
Euroopan investointipankille voidaan 
antaa rajoitetut valtuudet antaa luottoa 
hankkeille, joiden teknologinen riski on 
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suuri, eikä pelkästään tarjota lainaa alle 
markkinakorkojen hankkeille, joiden 
teknologinen riski on pieni. Näihin 
valtuuksiin sovelletaan kuitenkin tiukkoja 
salkunhallintaa ja hankkeiden 
riskinhallintaa koskevia vaatimuksia sekä 
asianmukaisia riski- ja tuottovaatimuksia 
ja valvontaa. Energia-alalla 
velkajärjestely on tarkoitettu hankkeille, 
joiden teknologinen riski on keskimäärin 
korkeampi kuin seitsemännen 
puiteohjelman 
riskinjakorahoitusvälineestä 
rahoitettavilla hankkeilla, edellyttäen että 
noudatetaan tiukkoja salkunhallintaa ja 
hankkeiden riskinhallintaa koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laina- ja pääomarahoitusvälineet ja niiden 
liitännäistoimenpiteet tukevat Horisontti 
2020 -puiteohjelman poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista. Tätä varten ne 
kohdennetaan Euroopan tiedeperustan 
lujittamiseen ja laadun parantamiseen, 
yritysvetoisiin linjauksiin pohjautuvan 
tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen 
korostaen erityisesti pilottitoimia, 
demonstrointia, testausalustoja ja 
markkinoille saattamista.

Laina- ja pääomarahoitusvälineet ja niiden 
liitännäistoimenpiteet, joita hallinnoivat 
Euroopan investointipankki ja Euroopan 
investointirahasto, tukevat Horisontti 2020 
-puiteohjelman poliittisten tavoitteiden 
saavuttamista. Tätä varten ne kohdennetaan 
Euroopan tiedeperustan lujittamiseen ja 
laadun parantamiseen, yritysvetoisiin 
linjauksiin pohjautuvan tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämiseen ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen 
korostaen erityisesti pilottitoimia, 
demonstrointia, testausalustoja ja 
markkinoille saattamista. Jotta voidaan 
varmistaa kriittinen massa ja koko 
innovointiketjua koskeva menettely, näillä 
kahdella järjestelyllä käsitellään 
pääasiallisesti toimia, jotka seuraavat 
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muista Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitetuista toimista, mukaan lukien 
uusi pk-yrityksiä koskeva kohdennettu 
väline. 

Or. en

Tarkistus 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laina- ja pääomarahoitusvälineet ja niiden 
liitännäistoimenpiteet tukevat Horisontti 
2020 -puiteohjelman poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista. Tätä varten ne 
kohdennetaan Euroopan tiedeperustan 
lujittamiseen ja laadun parantamiseen, 
yritysvetoisiin linjauksiin pohjautuvan 
tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen 
korostaen erityisesti pilottitoimia, 
demonstrointia, testausalustoja ja 
markkinoille saattamista.

Laina- ja pääomarahoitusvälineet ja niiden 
liitännäistoimenpiteet tukevat Horisontti 
2020 -puiteohjelman poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista. Tätä varten ne 
kohdennetaan Euroopan tiedeperustan 
lujittamiseen ja laadun parantamiseen, 
yritysvetoisiin linjauksiin pohjautuvan 
tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen 
korostaen erityisesti pilottitoimia, 
demonstrointia, testausalustoja ja 
markkinoille saattamista. Lisäksi olisi 
oltava erityisiä tukitoimia, kuten pk-
yrityksille tarkoitettuja tiedotus- ja 
opastustoimia. Toimien suunnitteluun ja 
toteutukseen olisi otettava mukaan 
paikallisviranomaisten, pk-
yritysyhdistysten, kauppakamarien ja 
rahoitusvälittäjien edustajia.

Or. en

Tarkistus 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 10 kohta



AM\907546FI.doc 111/169 PE492.765v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Tämän lisäksi ne edesauttavat 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamista muissa 
ohjelmissa ja muilla politiikan aloilla, 
kuten yhteisessä maatalouspolitiikassa, 
ilmastotoimissa (siirtyminen vähähiiliseen
talouteen ja ilmastonmuutokseen 
mukautuminen) ja yhteisessä 
kalastuspolitiikassa. Täydentävyyttä 
kansallisten ja alueellisten 
rahoitusvälineiden kanssa kehitetään 
koheesiopolitiikan yhteisessä 
strategiakehyksessä, jonka puitteissa 
rahoitusvälineillä on entistä tärkeämpi 
asema.

Tämän lisäksi ne edesauttavat 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamista muissa 
ohjelmissa ja muilla politiikan aloilla, 
kuten yhteisessä maatalouspolitiikassa, 
ilmastotoimissa (siirtyminen 
vähäpäästöiseen talouteen ja 
ilmastonmuutokseen mukautuminen) ja 
yhteisessä kalastuspolitiikassa. 
Täydentävyyttä kansallisten ja alueellisten 
rahoitusvälineiden kanssa kehitetään 
koheesiopolitiikan yhteisessä 
strategiakehyksessä, jonka puitteissa 
rahoitusvälineillä on entistä tärkeämpi 
asema.

Or. en

Tarkistus 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän lisäksi ne edesauttavat 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamista muissa 
ohjelmissa ja muilla politiikan aloilla, 
kuten yhteisessä maatalouspolitiikassa, 
ilmastotoimissa (siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen ja ilmastonmuutokseen 
mukautuminen) ja yhteisessä 
kalastuspolitiikassa. Täydentävyyttä 
kansallisten ja alueellisten 
rahoitusvälineiden kanssa kehitetään 
koheesiopolitiikan yhteisessä 
strategiakehyksessä, jonka puitteissa 
rahoitusvälineillä on entistä tärkeämpi 
asema.

Tämän lisäksi ne edesauttavat 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamista muissa 
ohjelmissa ja muilla politiikan aloilla, 
kuten yhteisessä maatalouspolitiikassa, 
ilmastotoimissa (siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen ja ilmastonmuutokseen 
mukautuminen), yhteisessä 
kalastuspolitiikassa, koheesiopolitiikassa 
ja pk-yritysten kilpailukykyohjelmassa 
(COSME). Täydentävyyttä kansallisten ja 
alueellisten rahoitusvälineiden kanssa 
kehitetään koheesiopolitiikan yhteisessä 
strategiakehyksessä, jonka puitteissa 
rahoitusvälineillä on entistä tärkeämpi 
asema.
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Or. en

Tarkistus 1210
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusväline ja 
lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä koskeva 
osuus pannaan täytäntöön osana kahta 
EU:n rahoitusvälinettä, joista myönnetään 
pääomaa ja lainoja pk-yritysten 
tutkimuksen, innovoinnin ja kasvun 
tukemiseen suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman pääoma- ja 
lainarahoitusvälineiden yhteydessä.

Pääomarahoitusväline ja 
lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä koskeva 
osuus pannaan täytäntöön osana kahta 
EU:n rahoitusvälinettä, joista myönnetään 
pääomaa ja lainoja pk-yritysten 
tutkimuksen, innovoinnin ja kasvun 
tukemiseen suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman pääoma- ja 
lainarahoitusvälineiden yhteydessä.
Vähintään kolmannes Horisontti 2020 
-puiteohjelman rahoitusvälineiden 
budjetista osoitetaan pk-yrityksille 
pääomarahoitusvälineen ja 
lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä 
koskevan osuuden kautta.

Or. en

Tarkistus 1211
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
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innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen.

innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen.

Jotta voidaan varmistaa kriittinen massa 
ja koko innovointiketjua koskeva 
menettely, näillä kahdella järjestelyllä 
käsitellään pääasiallisesti toimia, jotka 
seuraavat muista Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitetuista toimista, 
mukaan lukien uuden pk-yrityksiä 
koskevan kohdennetun välineen vaihe 3. 

Or. en

Tarkistus 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen.

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen. Jotta voidaan varmistaa 
kriittinen massa ja koko innovointiketjua 
koskeva menettely, näillä kahdella 
järjestelyllä käsitellään pääasiallisesti 
toimia, jotka seuraavat muista Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta rahoitetuista 
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toimista, mukaan lukien uuden pk-
yrityksiä koskevan kohdennetun välineen 
vaihe 3. 

Or. en

Tarkistus 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen.

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen. Hankkeeseen liittyvä riski 
on tärkeämpi kuin yritykseen ja erityisesti 
pk-yritykseen liittyvä riski.

Or. en

Tarkistus 1214
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
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muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen.

muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja. 
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen, myös riskitutkimuksen ja 
-innovoinnin tukeminen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tukea etenkin korkean riskin ja korkean tuoton innovointia, joka usein johtaa 
mullistavampiin, teknologista tasapainoa horjuttaviin innovaatioihin mutta jota perinteiset 
rahoituksen välittäjät epäröivät rahoittaa.

Tarkistus 1215
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – a alakohta – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kysyntään perustuva osa, josta 
annetaan lainoja ja takauksia siinä 
järjestyksessä kun niitä haetaan keskittyen 
erityisesti pk-yritysten ja keskisuurten 
yritysten kaltaisiin edunsaajiin. Tässä 
osassa vastataan lainamäärien tasaiseen ja 
jatkuvaan kasvuun 
riskinjakorahoitusvälineessä, joka on 
kysynnän ohjaama. Pk-yrityksiä 
koskevassa osuudessa tuetaan toimia, joilla 
pyritään parantamaan pk-yritysten ja 
muiden t&k- ja/tai innovointipohjaisten 
oikeussubjektien mahdollisuuksia saada 
rahoitusta.

(1) Kysyntään perustuva osa, josta 
annetaan lainoja ja takauksia siinä 
järjestyksessä kun niitä haetaan keskittyen 
erityisesti pk-yritysten ja keskisuurten 
yritysten kaltaisiin edunsaajiin. Tässä 
osassa vastataan lainamäärien tasaiseen ja 
jatkuvaan kasvuun 
riskinjakorahoitusvälineessä, joka on 
kysynnän ohjaama. Pk-yrityksiä 
koskevassa osuudessa tuetaan toimia, joilla 
pyritään parantamaan pk-yritysten ja 
muiden t&k- ja/tai innovointipohjaisten 
oikeussubjektien mahdollisuuksia saada 
rahoitusta, esimerkiksi teollis- ja 
tekijänoikeuksiin perustuva rahoitus tai 
aineettoman omaisuuden käyttö 
vakuutena.
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Or. en

Perustelu

Uusyritysten ja spin-off-yritysten on usein vaikea antaa pankeille vakuuksia. Siksi 
innovatiiviset rahoitusratkaisut hyödyttävät juuri tällaisia toimijoita, joiden on erityisen 
vaikea saada rahoitusta.

Tarkistus 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1217
Rolandas Paksas

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

Komission teksti Tarkistus

FETT-ohjelmaa käytetään Horisontti 
2020 -puiteohjelman kaikilla kolmella 
painopistealueella. FETT-määrärahoja 
myönnetään näille painopistealueille 
samassa suhteessa kuin koko Horisontti 
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2020 -budjetin määrärahoja näille 
painopistealueille.
FETT-ohjauskomitea, joka koostuu 
huippuluokan tutkijoista ja insinööreistä, 
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 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään 
varhaisen vaiheen
pääomasijoitusrahastoihin, joista 
myönnetään oman pääoman ehtoista 
pääomaa ja oman pääoman luonteista 
pääomaa (myös välipääomarahoitusta) 
yksittäisille salkkuyrityksille. Väline 
mahdollistaa myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen 

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään 
pääomasijoitusrahastoihin, joista 
myönnetään oman pääoman ehtoista 
pääomaa ja oman pääoman luonteista 
pääomaa (myös välipääomarahoitusta) 
alkuvaiheessa oleville yksittäisille 
salkkuyrityksille. Väline mahdollistaa 
myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen 
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yhteydessä. Näin voidaan varmistaa tuen 
jatkuvuus yritysten käynnistysvaiheen ja 
kehityksen aikana.

yhteydessä. Näin voidaan varmistaa tuen 
jatkuvuus yritysten käynnistysvaiheen ja 
kehityksen aikana.

Or. en

Perustelu

Suuret pääomasijoitusrahastot tekevät merkittäviä investointeja alkuvaiheessa oleviin 
yrityksiin. Painopisteen pitäisi olla yrityksissä rahastojen asemesta. Tämä täydentää 
COSME-ohjelmaa, jossa pääomasijoitusrahastot sijoittavat laajeneviin ja kasvuvaiheessa
oleviin yrityksiin. Sijoitukset alkuvaiheessa oleviin, laajeneviin ja kasvaviin yrityksiin voivat 
olla peräisin yhdestä rahastosta.

Tarkistus 1219
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään 
varhaisen vaiheen 
pääomasijoitusrahastoihin, joista 
myönnetään oman pääoman ehtoista 
pääomaa ja oman pääoman luonteista 
pääomaa (myös välipääomarahoitusta) 
yksittäisille salkkuyrityksille. Väline 
mahdollistaa myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja
koskevan pääomarahoitusvälineen 
yhteydessä. Näin voidaan varmistaa tuen 
jatkuvuus yritysten käynnistysvaiheen ja 
kehityksen aikana.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 1220
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea voidaan kohdentaa erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
niiden myönteisten kokemusten pohjalta, 
joita kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmassa on saatu tuen 
kohdentamisesta ekoinnovointiin.

Tuki kohdennetaan erityisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi niiden 
myönteisten kokemusten pohjalta, joita 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmassa on saatu tuen 
kohdentamisesta ekoinnovointiin, ja 
erityisesti määriteltyihin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vähintään 
kolmannes budjetista varataan uusiutuvia 
energialähteitä ja loppukäyttäjien 
energiatehokkuutta koskeville hankkeille.

Or. en

Tarkistus 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Käynnistysvaiheen osa, josta tuetaan 
siemen- ja varhaisvaiheita, mahdollistaa 
pääomasijoitukset muun muassa 
tietämyksensiirto-organisaatioihin, 
siemenpääomarahastoihin, rajat ylittäviin 
siemenrahastoihin, bisnesenkeleiden 
yhteisrahoitusvälineisiin, teollis- ja 
tekijänoikeuksien vaihto- ja 
kauppajärjestelmiin ja varhaisvaiheen 
pääomasijoitusrahastoihin.

Käynnistysvaiheen osa, josta tuetaan 
siemen- ja varhaisvaiheita, mahdollistaa 
pääomasijoitukset muun muassa 
tietämyksensiirto-organisaatioihin, 
siemenpääomarahastoihin, rajat ylittäviin 
siemenrahastoihin ja varhaisvaiheen 
rahastoihin, bisnesenkeleiden 
yhteisrahoitusvälineisiin, teollis- ja 
tekijänoikeuksien vaihto- ja 
kauppajärjestelmiin ja varhaisvaiheen 
pääomasijoitusrahastoihin sekä rajat 
ylittävien toimien käynnistysrahastoihin 
mahdollisesti yhdessä pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
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koskevan pääomarahoitusvälineen (EFG) 
kanssa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella halutaan määritellä tarkemmin pääomarahoitusvälineestä mahdollisesti 
rahoitettavia investointityyppejä ja laajentaa aiempaa luetteloa, jotta voidaan parantaa rajat 
ylittävää ja monikansallista rahoitusta. Pääomarahoitusvälineestä olisi voitava tukea sekä 
rajat ylittäviä siemenrahastoja että varhaisvaiheen rahastoja, jotka toimivat yli kansallisten 
rajojen, koska niillä on nykyään samanlaisia vaikeuksia laajentua ulkomaille.

Tarkistus 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvuvaiheen osassa tehdään laajentumis-
ja kasvuvaiheinvestointeja suuryritysten ja 
pk-yritysten kilpailukykyohjelman 
kasvuinvestointeja koskevan 
pääomarahoitusvälineen yhteydessä, 
mukaan lukien investoinnit rahastojen 
rahastoihin, jotka toimivat yli rajojen ja 
investoivat pääomasijoitusrahastoihin. 
Useimmat niistä keskittyvät aiheisiin, joilla 
tuetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

Kasvuvaiheen osassa tehdään laajentumis-
ja kasvuvaiheinvestointeja suuryritysten ja 
pk-yritysten kilpailukykyohjelman 
kasvuinvestointeja koskevan 
pääomarahoitusvälineen yhteydessä, 
mukaan lukien investoinnit yksityisen ja 
julkisen sektorin rahastojen rahastoihin, 
jotka toimivat yli rajojen ja investoivat 
pääomasijoitusrahastoihin. Useimmat niistä 
keskittyvät aiheisiin, joilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Samoin kuin COSME-ohjelmassa on tärkeää selventää, että Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineellä tuetaan myös yksityissektorin rahastojen rahastoja, mikä 
houkuttelee lisää yksityissektorin pääomaa pääomasijoitusrahastoihin.

Tarkistus 1223
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvuvaiheen osassa tehdään laajentumis-
ja kasvuvaiheinvestointeja suuryritysten ja 
pk-yritysten kilpailukykyohjelman 
kasvuinvestointeja koskevan 
pääomarahoitusvälineen yhteydessä, 
mukaan lukien investoinnit rahastojen 
rahastoihin, jotka toimivat yli rajojen ja 
investoivat pääomasijoitusrahastoihin. 
Useimmat niistä keskittyvät aiheisiin, joilla 
tuetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koska Euroopan 
pääomasijoitusmarkkinoiden tilanne on 
erittäin vaikea ja asialla on kiire, olisi 
voitava perustaa kokeiluluontoisesti 
pääomasijoitusrahastojen rahasto vuosien 
2014–2020 tulevalle rahoituskaudelle.

Or. fr

Perustelu

Pääomarahoitus on erittäin tärkeä rahoituslähde tuhansille innovatiivisille uusyrityksille ja 
pk-yrityksille, joilla on potentiaalia kasvaa nopeasti ja joiden on hyvin vaikea saada 
rahoitusta pankeilta, koska niiden liiketoimintamallia, vaikkakin lupaavaa, ei ole voitu 
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testata. Ongelmien ratkaisemisessa voisi olla apua kokeiluluontoisesta 
pääomasijoitusrahastojen rahastosta, jonka avulla voitaisiin saada vipuvaikutusta EU:n 
talousarvioon.

Tarkistus 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusta tarjoavaa 
pääomarahoitusvälinettä käytetään 
yhdessä pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen (EFG) 
kanssa ainoana unionin integroituna 
välineenä, josta yrityksille annetaan 
pääomarahoitusta innovointiin ja 
kasvuun siemenvaiheesta aina 
kasvuvaiheeseen saakka. 

Or. fr

Perustelu

Horisontti 2020:n ja COSMEn pääomarahoitusvälineet olisi yhdistettävä yhdeksi 
integroiduksi rahoitusvälineeksi, jotta ne olisivat tehokkaita ja markkinoiden tarpeiden 
mukaisia.

Tarkistus 1226
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää kasvua
lisäämällä innovointia pk-yrityksissä 
kattamalla niiden erilaiset innovointitarpeet 
innovaatiosyklin kaikissa vaiheissa 
kaikentyyppisen innovoinnin osalta ja 

Erityistavoitteena on edistää kestävää 
talouskehitystä lisäämällä innovointia pk-
yrityksissä kattamalla niiden erilaiset 
innovointitarpeet innovaatiosyklin kaikissa 
vaiheissa ja kaikentyyppisten pk-yritysten
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luomalla siten nopeammin kasvavia, 
kansainvälisesti toimivia pk-yrityksiä.

osalta.

Or. en

Tarkistus 1227
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksillä on kuitenkin – huolimatta 
niiden tärkeästä taloudellisesti ja 
työllistävästä vaikutuksesta ja 
merkittävästä innovointipotentiaalista –
kokoon liittyviä ongelmia, kun ne pyrkivät 
tulemaan innovatiivisemmiksi ja 
kilpailukykyisemmiksi. Vaikka Euroopassa 
syntyy yhtä paljon uusyrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, eurooppalaisten pk-
yritysten on huomattavasti vaikeampaa 
kasvaa suuriksi yrityksiksi kuin 
yhdysvaltalaisten kilpailijoidensa. Niille 
aiheuttaa lisäpainetta myös 
kansainvälistynyt liiketoimintaympäristö, 
jossa arvoketjut nivoutuvat entistä 
tiiviimmin toisiinsa. Pk-yritysten on 
parannettava innovointivalmiuksiaan. 
Niiden on tuotettava, otettava käyttöön ja 
kaupallistettava uutta tietämystä ja uusia 
liiketoimintaideoita entistä nopeammin ja 
laajemmin, jotta ne voisivat kilpailla 
menestyksellisesti nopeasti kehittyvillä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Haasteena on lisätä innovointia pk-
yrityksissä ja siten parantaa niiden 
kilpailukykyä ja kasvua.

Pk-yrityksillä on kuitenkin – huolimatta 
niiden tärkeästä taloudellisesti ja 
työllistävästä vaikutuksesta ja 
merkittävästä innovointipotentiaalista –
erityyppisiä ongelmia, kun ne pyrkivät 
tulemaan innovatiivisemmiksi ja 
kilpailukykyisemmiksi; ongelmia ovat 
muun muassa rahoitusresurssien puute ja 
vaikeudet rahoituksen saannissa, 
innovaatiojohtamistaitojen puute, 
kyvyttömyys verkottumiseen ja 
yhteistyöhön ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa sekä julkisten hankintojen 
riittämätön käyttö pk-yritysten 
innovoinnin edistämiseksi. Vaikka 
Euroopassa syntyy yhtä paljon uusyrityksiä 
kuin Yhdysvalloissa, eurooppalaisten pk-
yritysten on huomattavasti vaikeampaa 
kasvaa suuriksi yrityksiksi kuin 
yhdysvaltalaisten kilpailijoidensa. Niille 
aiheuttaa lisäpainetta myös 
kansainvälistynyt liiketoimintaympäristö, 
jossa arvoketjut nivoutuvat entistä 
tiiviimmin toisiinsa. Pk-yritysten on 
parannettava innovointivalmiuksiaan. 
Niiden on tuotettava, otettava käyttöön ja 
kaupallistettava uutta tietämystä ja uusia 
liiketoimintaideoita entistä nopeammin ja 
laajemmin, jotta ne voisivat kilpailla 
menestyksellisesti nopeasti kehittyvillä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Haasteena on lisätä innovointia pk-
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yrityksissä ja siten parantaa niiden 
kilpailukykyä ja kestävyyttä.

Or. en

Tarkistus 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksillä on kuitenkin – huolimatta 
niiden tärkeästä taloudellisesti ja 
työllistävästä vaikutuksesta ja 
merkittävästä innovointipotentiaalista –
kokoon liittyviä ongelmia, kun ne pyrkivät 
tulemaan innovatiivisemmiksi ja 
kilpailukykyisemmiksi. Vaikka Euroopassa 
syntyy yhtä paljon uusyrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, eurooppalaisten pk-
yritysten on huomattavasti vaikeampaa 
kasvaa suuriksi yrityksiksi kuin 
yhdysvaltalaisten kilpailijoidensa. Niille 
aiheuttaa lisäpainetta myös 
kansainvälistynyt liiketoimintaympäristö, 
jossa arvoketjut nivoutuvat entistä 
tiiviimmin toisiinsa. Pk-yritysten on 
parannettava innovointivalmiuksiaan. 
Niiden on tuotettava, otettava käyttöön ja 
kaupallistettava uutta tietämystä ja uusia 
liiketoimintaideoita entistä nopeammin ja 
laajemmin, jotta ne voisivat kilpailla 
menestyksellisesti nopeasti kehittyvillä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Haasteena on lisätä innovointia pk-
yrityksissä ja siten parantaa niiden 
kilpailukykyä ja kasvua.

Pk-yrityksillä on kuitenkin – huolimatta 
niiden tärkeästä taloudellisesti ja 
työllistävästä vaikutuksesta ja 
merkittävästä innovointipotentiaalista –
kokoon liittyviä ongelmia, kun ne pyrkivät 
tulemaan innovatiivisemmiksi ja 
kilpailukykyisemmiksi. Vaikka Euroopassa 
syntyy yhtä paljon uusyrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, eurooppalaisten pk-
yritysten on huomattavasti vaikeampaa 
kasvaa suuriksi yrityksiksi kuin 
yhdysvaltalaisten kilpailijoidensa. Niille 
aiheuttaa lisäpainetta myös
kansainvälistynyt liiketoimintaympäristö, 
jossa arvoketjut nivoutuvat entistä 
tiiviimmin toisiinsa. Pk-yritysten on 
parannettava tutkimus- ja 
innovointivalmiuksiaan. Niiden on 
tuotettava, otettava käyttöön ja 
kaupallistettava uutta tietämystä ja uusia 
liiketoimintaideoita entistä nopeammin ja 
laajemmin, jotta ne voisivat kilpailla 
menestyksellisesti nopeasti kehittyvillä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Haasteena on lisätä innovointia pk-
yrityksissä ja siten parantaa niiden 
kilpailukykyä ja kasvua.

Or. en
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Tarkistus 1229
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan sisäisen liikkuvuuden nimissä 
on varmistettava apurahojen 
yhteensopivuus liikkuvien tutkijoiden 
rahoitusvälineenä. On ratkaista 
verotukselliset kysymykset ja taattava 
eurooppalaisten tutkijoiden sosiaalinen 
suojelu.

Or. de

Perustelu

Apurahat ovat tärkeä osa kansainvälisen tieteellisen yhteistyön tukemisessa. Euroopan 
sisäinen liikkuvuus ei saa kaatua yhteensopivuusongelmiin, verotuksellisiin kysymyksiin tai 
tutkijoiden sosiaalisen suojelun puutteeseen.

Tarkistus 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yritykset ovat keskeisiä innovoinnin 
edistäjiä, koska ne pystyvät nopeasti ja 
tehokkaasti muuntamaan uudet ideat 
menestykselliseksi liiketoiminnaksi. Ne 
ovat tärkeä väylä tietämyksen leviämiselle, 
joka tuo tutkimustulokset markkinoille. 
Viimeksi kuluneet 20 vuotta ovat 
osoittaneet, että innovatiivisten pk-
yritysten johdolla on uudistettu kokonaisia 
sektoreita ja luotu uusia toimialoja. 
Nopeasti kasvavat yritykset ovat 
olennaisen tärkeitä uusien toimialojen 
kehittymisessä ja niiden rakenteellisten 

Pk-yritykset ovat keskeisiä innovoinnin 
edistäjiä, koska ne pystyvät nopeasti ja 
tehokkaasti muuntamaan uudet ideat 
menestykselliseksi liiketoiminnaksi. Ne 
ovat tärkeä väylä tietämyksen leviämiselle, 
joka tuo tutkimustulokset markkinoille. 
Viimeksi kuluneet 20 vuotta ovat 
osoittaneet, että innovatiivisten pk-
yritysten johdolla on uudistettu kokonaisia 
sektoreita ja luotu uusia toimialoja. 
Nopeasti kasvavat yritykset ovat 
olennaisen tärkeitä uusien toimialojen 
kehittymisessä ja niiden rakenteellisten 
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muutosten nopeuttamisessa, joita 
Euroopassa on toteutettava, jotta se voi 
muuttua tietoon perustuvaksi ja 
vähähiiliseksi taloudeksi, jossa vallitsee 
kestävä kasvu ja on tarjolla laadukkaita 
työpaikkoja.

muutosten nopeuttamisessa, joita 
Euroopassa on toteutettava, jotta se voi 
muuttua tietoon perustuvaksi ja 
vähäpäästöiseksi taloudeksi, jossa vallitsee 
kestävä kasvu ja on tarjolla laadukkaita 
työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 1231
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä on kaikilla talouden 
sektoreilla. Ne ovat Euroopassa tärkeämpi 
osa taloutta kuin muilla alueilla, kuten 
Yhdysvalloissa. Kaikentyyppiset pk-
yritykset voivat innovoida. Niitä on 
kannustettava investoimaan tutkimukseen 
ja innovointiin ja tuettava niitä siinä. 
Niiden pitäisi voida hyödyntää kaikkia 
sisämarkkinoiden ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tarjoamia 
innovointimahdollisuuksia luodakseen 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
Euroopassa ja sen ulkopuolella ja 
edistääkseen ratkaisujen löytämistä 
keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Pk-yrityksiä on kaikilla talouden 
sektoreilla. Ne ovat Euroopassa tärkeämpi 
osa taloutta kuin muilla alueilla, kuten 
Yhdysvalloissa. Kaikentyyppiset pk-
yritykset voivat innovoida. Niitä on 
tuettava investoinnissa tutkimukseen ja 
innovointiin sekä autettava niitä 
lisäämään valmiuksiaan hallita 
innovointiprosesseja. Niiden pitäisi voida 
hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen tarjoamia 
innovointimahdollisuuksia luodakseen 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
Euroopassa ja sen ulkopuolella ja 
edistääkseen ratkaisujen löytämistä 
keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Perustelu

Monissa pk-yrityksissä ei edelleenkään hallita strategista ajattelua innovointiprosesseista 
eikä kyetä hallinnoimaan innovointihankkeita. Ohjelmalla olisi autettava pk-yrityksiä 
lisäämään innovoinnin hallinnointivalmiuksia.

Tarkistus 1232
Amalia Sartori



AM\907546FI.doc 127/169 PE492.765v01-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

Osallistuminen unionin tutkimus- ja 
innovointitoimiin kasvattaa pk-yritysten 
t&k- ja teknologiavalmiuksia, lisää niiden 
kapasiteettia tuottaa, omaksua ja käyttää 
uutta tietämystä, parantaa uusien 
sovellusten taloudellista hyödyntämistä, 
lisää innovointia tuotteissa, palveluissa ja 
liiketoimintamalleissa, edistää yritysten 
toimintaa suuremmilla markkinoilla ja 
tekee pk-yritysten osaamisverkostoista 
kansainvälisiä. Parhaiten suoriutuvat pk-
yritykset, joilla on hyvät 
innovaatiojohtamisjärjestelmät ja jotka 
usein hyödyntävät ulkopuolista 
ammattitaitoa ja osaamista.

Osallistuminen unionin tutkimus- ja 
innovointitoimiin kasvattaa pk-yritysten 
t&k- ja teknologiavalmiuksia, lisää niiden 
kapasiteettia tuottaa, omaksua ja käyttää 
uutta tietämystä, parantaa uusien 
sovellusten taloudellista hyödyntämistä, 
lisää innovointia tuotteissa, palveluissa ja 
liiketoimintamalleissa, edistää yritysten 
toimintaa suuremmilla markkinoilla ja 
tekee pk-yritysten osaamisverkostoista 
kansainvälisiä. Parhaiten suoriutuvat pk-
yritykset, joilla on hyvät 
innovaatiojohtamisjärjestelmät ja jotka 
usein hyödyntävät ulkopuolista 
ammattitaitoa ja osaamista. Pk-yrityksillä 
on myös tärkeä rooli teknologian ja 
tietämyksen siirtoprosessien 
vastaanottajina ja kohteina, ja ne 
myötävaikuttavat korkeakoulujen, 
julkisten tutkimusorganisaatioiden ja 
tutkimusta harjoittavien pk-yritysten 
tutkimustoiminnan tuloksena syntyvien 
innovaatioiden tuomiseen markkinoille.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset ovat tärkeitä ja ensisijaisia teknologian ja tietämyksen lähteitä toisilleen. Siksi 
tutkimusta harjoittavat pk-yritykset, kuten EUREKA/Eurostars-tukea saavat yritykset, olisi 
katsottava julkisten tutkimusorganisaatioiden ja korkeakoulujen kanssa samanarvoisiksi 
innovaatioiden lähteiksi.

Tarkistus 1233
Vicky Ford

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

Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä osa pk-
yritysten innovaatiostrategiaa. Yhteistyön 
avulla pk-yritykset voivat ratkaista joitain 
kokoon liittyviä ongelmia, kuten 
mahdollisuus käyttää teknologista ja 
tieteellistä osaamista ja päästä uusille 
markkinoille. Rajat ylittävä yhteistyö 
edistää osaltaan ajatusten muuntamista 
tuotoiksi ja yritysten kasvua sekä 
tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvien 
yksityisten investointien lisäämistä.

Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä osa pk-
yritysten innovaatiostrategiaa. Yhteistyön 
avulla pk-yritykset voivat ratkaista joitain 
kokoon liittyviä ongelmia, kuten 
mahdollisuus käyttää teknologista ja 
tieteellistä osaamista ja päästä uusille 
markkinoille. Rajat ylittävä yhteistyö 
edistää osaltaan ajatusten muuntamista 
tuotoiksi ja yritysten kasvua sekä 
tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvien 
yksityisten investointien lisäämistä. Pk-
yrityksille tarjottava koulutus ja 
teknologian siirto voivat olla tärkeitä 
tekijöitä niiden kilpailukyvyn ja 
innovointitoiminnan lisäämisessä.

Or. en

Tarkistus 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä osa pk-
yritysten innovaatiostrategiaa. Yhteistyön 
avulla pk-yritykset voivat ratkaista joitain 
kokoon liittyviä ongelmia, kuten 
mahdollisuus käyttää teknologista ja 
tieteellistä osaamista ja päästä uusille 
markkinoille. Rajat ylittävä yhteistyö 
edistää osaltaan ajatusten muuntamista 
tuotoiksi ja yritysten kasvua sekä 
tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvien 
yksityisten investointien lisäämistä.

Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä osa pk-
yritysten innovaatiostrategiaa. Yhteistyön 
avulla pk-yritykset voivat ratkaista joitain 
kokoon liittyviä ongelmia, kuten 
mahdollisuus käyttää teknologista ja 
tieteellistä osaamista ja päästä uusille 
markkinoille. Rajat ylittävä yhteistyö 
edistää osaltaan ajatusten muuntamista 
tuotoiksi ja yritysten kasvua sekä 
tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvien 
yksityisten investointien lisäämistä. Pk-
yrityksille tarjottava koulutus ja 
teknologian siirto ovat tärkeitä tekijöitä 
niiden kilpailukyvyn ja 
innovointitoiminnan lisäämisessä.
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Or. en

Tarkistus 1235
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Pk-yrityksille annettavan tuen 
valtavirtaistaminen

a) Pk-yritysten tukeminen niille 
kohdennetusta välineestä

Or. en

Tarkistus 1236
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman. Tähän 
tarkoitukseen käytetään pk-yrityksille 
kohdennettua välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 

Perustetaan erityinen pk-yrityksille 
kohdennettu väline, josta annetaan
porrastettua tukea ja tarjotaan siihen 
liittyviä palveluja, jonka rahoitus on 
vähintään 10 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman budjetista ja jota 
hoidetaan yhtenäisen hallintorakenteen 
avulla niin, että hallinto on kevyttä ja 
tapahtuu keskitetyn yhteyspisteen avulla. 
Pk-yrityksille kohdennettu väline on 
tarkoitettu kaikentyyppisille 
innovatiivisille pk-yrityksille, joilla on 
mahdollisuuksia ja halu kasvaa, kehittyä 
ja/tai laajentua ulkomaille. Siitä tuetaan 
kaikenlaista innovointia, myös palveluita 
koskevaa, ei-teknologista ja sosiaalista 
innovointia. Tavoitteena on kehittää ja 
hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
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tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla. Pk-yritysvälineeseen 
osallistuville pk-yrityksille järjestetään 
kohdennettuja innovaatiotukipalveluja, 
jotka perustuvat olemassa oleviin 
rakenteisiin, kuten Yritys-Eurooppa-
verkosto ja muut innovaatiopalvelujen 
tarjoajat ja mentorointi- ja 
valmennusjärjestelmät. 

Or. en

Tarkistus 1237
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa,
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kehittyä ja 
innovoida, ja siinä keskitytään erityisesti 
uusyrityksiin, spin-off-yrityksiin ja 
nopeasti kasvaviin pk-yrityksiin. Pk-
yritykset ovat pääasiallisia tuen hakijoita, 
mutta niitä kannustetaan tekemään 
yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden 
yritysten kanssa. Siitä tuetaan kaikenlaista 
innovointia, myös palveluita koskevaa, ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää pk-
yritysten innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
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innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla. Välineellä on 
yhtenäinen hallintorakenne, sen hallinto 
on kevyttä ja siihen kuuluu keskitetty 
yhteyspiste. Lisäksi perustetaan 
kohdennettu innovaatiotukirakenne, joka 
perustuu olemassa oleviin rakenteisiin, 
kuten Yritys-Eurooppa-verkosto ja muut 
innovaatiopalvelujen tarjoajat ja 
mentorointi- ja valmennusjärjestelmät, ja 
jolla autetaan välineeseen osallistuvia pk-
yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti 
tutkimustuloksia. 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu kohdennettu pk-yritysväline on aika epämääräinen, joten sitä on syytä täsmentää. 
Siinä olisi keskityttävä selvästi tutkimukseen ja innovointiin eikä niinkään kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. Vaikka pk-yritysten olisi oltava pääosassa, parhaat tulokset saadaan 
yhteistyössä tutkimuslaitosten ja suurempien yritysten kanssa. Näin syntyy tietämyksen 
siirtoa.

Tarkistus 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tätä varten on 
luotava pk-yrityksille paremmat 
edellytykset osallistua Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan. Lisäksi käytetään pk-
yrityksille kohdennettua välinettä, joka 
tarjoaa koko innovointisyklin kattavaa 
porrastettua ja saumatonta tukea. Pk-
yrityksille kohdennettu väline on 
tarkoitettu kaikentyyppisille 
innovatiivisille pk-yrityksille, joilla on 
vahva halu kasvaa, kehittyä ja laajentua 
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sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

ulkomaille. Siitä tuetaan kaikenlaista 
innovointia, myös palveluita koskevaa, ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia, 
edellyttäen että kaikilla toimilla on selkeä 
unionin tasolla saatava lisäarvo. 
Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää pk-
yritysten innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Or. en

Tarkistus 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline sisältää näkyviä, 
yksinkertaisia ja nopeasti käytettäviä 
rahoitusmalleja ja on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
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yksityisellä sektorilla. tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla. Pk-yritysvälinettä 
toteutetaan alhaalta ylöspäin -logiikalla ja 
avoimin ehdotuspyynnöin (ei ennalta 
määriteltyjä ehdotuspyyntöaiheita). 

Or. en

Tarkistus 1240
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia, edellyttäen että 
hankkeilla on unionin tason ulottuvuus. 
Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää pk-
yritysten innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla. Väline tarjoaa 
menestyksekkäille pk-yrityksille 
laatumerkin, jotta ne voivat osallistua
julkisiin hankintoihin.

Or. en
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Perustelu

Unionin tason lisäarvo voi toteutua monella tapaa, ei pelkästään ylikansallisten 
kumppanuuksien kautta. Pk-yritysvälineessä olisi hyödynnettävä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman markkinoille saattamista koskevista hankkeista saatuja kokemuksia. 
Ohjelmasta on tuettu yhden edunsaajan hankkeita, joilla on selkeästi unionin tason 
ulottuvuus.

Tarkistus 1241
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään yhtenäisen hallintoelimen 
alaisuuteen perustettua pk-yrityksille 
kohdennettua välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Or. en

Tarkistus 1242
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppistä innovointia harjoittaville
pk-yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Or. en

Perustelu

"Innovatiivisten pk-yritysten" määrittely voi olla vaikeaa.

Tarkistus 1243
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään erityistä pk-yritysohjelmaa, joka 
tarjoaa koko innovointisyklin kattavaa 
porrastettua ja saumatonta tukea. Pk-
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saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

yrityksille kohdennettu väline on 
tarkoitettu kaikentyyppisille 
innovatiivisille pk-yrityksille, joilla on 
vahva halu kasvaa, kehittyä ja laajentua 
ulkomaille. Siitä tuetaan kaikenlaista 
innovointia, myös palveluita koskevaa, ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää pk-
yritysten innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Or. en

Perustelu

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1244
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.
Yksi painopisteistä on tuki 
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yhteistyöhankkeille. Myös Yritys-
Eurooppa-verkosto tukee pk-yrityksiä 
tarjoamalla tutkimusta ja innovointia 
koskevaa neuvontaa yrityksiä lähellä 
olevien alueellisten ja paikallisten 
neuvontapalvelupisteidensä välityksellä.

Or. de

Tarkistus 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä. 
Välineellä luodaan tarvittava jousto, 
jonka ansiosta pk-yritykset voivat 
osallistua tutkimushankkeisiin niiden 
koko keston ajan tai lyhyemmän ajan.
Lisäksi sillä voidaan luoda uusi 
pienempien hankkeiden tai 
mikrohankkeiden luokka pk-yrityksille 
suurempien tutkimushankkeiden spin-
out-yrityksinä. 

Or. en

Tarkistus 1246
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä Kohdennettu pk-yritysväline liittyy 
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sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja johtoasemaan
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

temaattisesti erityistavoitteeseen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kuhunkin 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" erityistavoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 1247
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
hyödynnetään kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä 
sekä riittävästi määrärahoja, joilla 
tuetaan vähintään 10 000 pk-yritystä, 
jotka harjoittavat unionin tason 
ulottuvuuden omaavaa 
innovointitoimintaa.

Or. en

Perustelu

Ei pidä purkaa yhteiskunnallisten haasteiden ja pk-yritysvälineen välistä kytköstä. Jotta pk-
yritysvälineen hallinnoinnissa saataisiin mittakaavaetuja, tarvitaan pk-yrityshankkeiden 
ohjeellinen lukumäärä, jotta voidaan varmistaa välineen tuloksellisuus.

Tarkistus 1248
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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



AM\907546FI.doc 139/169 PE492.765v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

Kohdennetulla pk-yritysvälineellä 
käynnistetään alhaalta ylöspäin 
-ehdotuspyyntöjä kaikissa 
erityistavoitteissa, jotka liittyvät 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa.

Or. en

Tarkistus 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan 10 prosenttia niiden budjetista
pk-yritysvälineelle.

Or. en

Tarkistus 1250
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 

Erityistä pk-yritysohjelmaa sovelletaan 
kaikissa erityistavoitteissa, jotka liittyvät 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
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osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä. osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

Or. en

Perustelu

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kohdennettua pk-yritysvälinettä olisi 
hallinnoitava keskitetysti, jotta voidaan 
varmistaa sääntöjen johdonmukainen 
soveltaminen, välineen näkyvyys ja yksi 
yhteyspiste, mikä helpottaa pk-yritysten 
osallistumista. Pk-yritysvälineellä olisi 
myötävaikutettava erityistavoitteisiin 
erityistavoitteeseen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
"Yhteiskunnalliset haasteet". 

Or. en

Tarkistus 1252
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Pk-yritysvälinettä voidaan käyttää myös 
välineenä esikaupallisissa hankinnoissa 
tai innovatiivisten ratkaisujen 
hankinnoissa erityistä ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa tunnistettua yhteistä 
tarvetta varten, joka koskee EU:n 
julkisista hankinnoista vastaavia tahoja 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pk-yritysvälinettä olisi hallinnoitava 
keskitetysti, jotta voidaan varmistaa 
sääntöjen johdonmukainen soveltaminen, 
välineen näkyvyys ja yksi yhteyspiste, 
mikä helpottaa pk-yritysten osallistumista.

Or. en

Tarkistus 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välineellä luodaan tarvittava jousto, 
jonka ansiosta pk-yritykset voivat 
osallistua tutkimushankkeisiin niiden 
koko keston ajan tai lyhyemmän ajan.
Lisäksi sillä voidaan luoda uusi 
pienempien hankkeiden tai 
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mikrohankkeiden luokka pk-yrityksille 
itsenäisinä tai suurempien 
tutkimushankkeiden spin-out-yrityksinä. 

Or. en

Tarkistus 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pk-yritysvälineestä laaditaan 
perusteellinen väliarviointi. Jos pk-
yritysvälineen vastaanottokykytavoitteet 
eivät täyty, loput määrärahat osoitetaan 
uudelleen teollisuuden johtoasemaan ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Or. en

Tarkistus 1256
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) Pk-yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantaminen

c) Pk-yritystuen valtavirtaistaminen ja pk-
yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantaminen

Or. en

Tarkistus 1257
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi.

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi. Lisäksi edistetään pk-
yritysten tehostettua osallistumista 
ohjelman hallintoon ja erityisesti 
osallistumista tutkimuslinjausten 
laatimiseen ja julkisen ja yksityisen 
sektorin välisten kumppanuuksien 
toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1258
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi.

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi, mukaan lukien rahoitus 
eurooppalaisille sovelletun tutkimuksen 
laitoksille, jotka tekevät hankeyhteistyötä 
yksittäisten pk-yritysten kanssa ja 
kantavat vastuun sovelletun tutkimuksen 
kustannuksista ja riskeistä, sellaisten 
sopimusten perusteella, joissa sitoudutaan 
hyödyntämään teollisesti 
tutkimustuloksia.

Or. it
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Tarkistus 1259
Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi.

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi innovaatioseteleillä, joiden 
ansiosta sidosryhmät voivat käyttää toisen 
jäsenvaltion tai assosiaatiomaan 
tutkimuslaitosten palveluja.

Or. en

Perustelu

Seteleiden luominen palvelujen vaihtamiseen voisi olla käyttökelpoinen väline lisätä pk-
yritysten kasvua.

Tarkistus 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi.

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovointivalmiuksien 
parantamiseksi. Tarkoitus on tehdä tiivistä 
yhteistyötä COSMEn rahoittaman Yritys-
Eurooppa-verkoston kanssa.

Or. en
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Tarkistus 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden poistamiseksi.

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden poistamiseksi.
Tietyt aineiden ekotoksisuuden 
arvioimiseksi käytetyt menetelmät 
jarruttavat täysin monimutkaisista 
luonnontuotteista saatujen valmisteiden 
markkinoille saattamista. On kehitettävä 
uusia menetelmiä, jotta voidaan arvioida 
tarkemmin monimutkaisten 
luonnontuotteiden ympäristövaikutuksia. 

Or. fr

Perustelu

Tietyt ekotoksisuuden arviointimenetelmät eivät sovellu monimutkaisten luonnontuotteiden 
ominaisuuksien arviointiin eivätkä varsinkaan REACH-asetuksessa säädettyjen 
biohajoavuustestien arviointiin. Tällaisten aineiden ympäristövaikutuksia ei voi arvioida 
kunnolla nykyisten menetelmien avulla, mikä voi estää niiden saattamisen markkinoille. Tämä 
haittaa pk-yritysten kilpailukykyä ja kasvua erityisesti öljyalalla.

Tarkistus 1262
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden poistamiseksi.

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden, kuten 
teknologisten innovaatioiden ja EU:n 
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lainsäädännön välisen johdonmukaisuuden 
puutteen, poistamiseksi ja sellaisen 
innovointiehdon käyttöön ottamiseksi, 
joka mahdollistaa innovatiivisia tuotteita 
tarjoavien pk-yritysten valitsemisen.

Or. fr

Tarkistus 1263
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten
pk-yritysten kasvun esteiden poistamiseksi.

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovointia 
harjoittavien pk-yritysten kasvun esteiden 
poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

"Innovatiivisten pk-yritysten" määrittely voi olla vaikeaa.

Tarkistus 1264
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten innovatiivisten julkisten 
hankintamenettelyjen tukeminen, jotka 
mahdollistavat teknologian siirtoa 
harjoittavien yritysten osallistumisen 
menettelyihin 

Or. fr



AM\907546FI.doc 147/169 PE492.765v01-00

FI

Tarkistus 1265
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) Julkisen tutkimuksen ja 
markkinoiden välisen tietämyksen ja 
teknologian siirron tukeminen. Tuetaan 
julkisen tutkimuksen piiriin kuuluvien 
tahojen ja innovatiivisten pk-yritysten 
välisiä siirtoprosesseja; kyseessä on 
toimiva mekanismi korkeakouluissa, 
tutkimuskeskuksissa ja tutkimustoimintaa 
harjoittavissa pk-yrityksissä syntyvien 
tutkimustulosten ja keksintöjen 
markkinoille saattamista varten. Näiden 
spin-in-hankkeiden tavoitteena on tukea 
vuosittain noin 2 000 eurooppalaista pk-
yritystä.

Or. en

Perustelu

Ns. spin-in-hankkeet eivät sisälly erityistavoitteen "Innovointi pk-yrityksissä" budjettiin. Jotta 
saataisiin (myös pienissä jäsenvaltioissa) paikallisen tason vertailuarvo, tuettavien pk-
yritysten vähimmäismääräksi olisi asetettava 2 000 yritystä.

Tarkistus 1266
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on parantaa kaikkien 
kansalaisten elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia.

Erityistavoitteena on parantaa kaikkien 
kansalaisten elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia ja poistaa sosioekonomisesta 
asemasta ja sukupuolesta johtuva 
eriarvoisuus terveys- ja 
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hyvinvointikysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät,
ratkaisut, joilla voidaan vähentää väestön 
ikääntymisestä johtuvia kustannuksia,
sekä uudet työllistämis- ja 
kasvumahdollisuudet.

Or. en

Perustelu

Sosiaalisten näkökohtien merkitys tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan.

Tarkistus 1268
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto- ja -hoitojärjestelmät sekä 

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
turvalliset terveydenhuolto- ja 
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uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet. -hoitojärjestelmät sekä uudet työllistämis-
ja kasvumahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 1269
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten tasa-
arvo elinikäisessä terveydessä ja 
hyvinvoinnissa, korkealaatuiset,
taloudellisesti kestävät ja innovatiiviset
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät ja 
sosiaaliturvajärjestelmät sekä uudet 
työllistämis- ja kasvumahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksella on mahdollistettava 
kehittyneiden terapiamuotojen ja 
soluterapioiden parantaminen, ja siinä on 
keskityttävä kroonisten ja rappeuttavien 
sairauksien hoitoon.

Or. en
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Tarkistus 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On lisättävä sellaisten sairauksien 
tutkimusta, joiden syitä voidaan hakea 
lämpötilan noususta ja 
ilmastonmuutoksesta ja jotka koskevat 
erityisesti, mutta ei yksinomaan 
Välimeren maita.

Or. en

Tarkistus 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksella olisi mahdollistettava 
kehittyneiden terapiamuotojen ja 
soluterapioiden parantaminen, ja siinä on 
keskityttävä kroonisten ja rappeuttavien 
sairauksien hoitoon.

Or. en

Tarkistus 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 

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

ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta. Tehokkaassa hallinnassa 
otetaan huomioon lisäkustannukset, joita 
syntyy siitä, että ympäristö eí ole 
vammaisille henkilöille esteetön. 

Or. fr

Tarkistus 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien 
yhteiskunnalliset kustannukset kasvavat 
kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Kustannuksia aiheutuu myös 
vammaisuuteen perustuvasta syrjinnästä 
sekä siitä, että luodaan fyysisiä ja 
sosiaalisia ympäristöjä, jotka eivät ole 
esteettömiä vammaisille henkilöille.
Näiden kustannusten leikkaaminen tai 
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hallinnasta. rajoittaminen siten, ettei niistä tule 
kestämättömiä, riippuu osittain kaikkien 
kansalaisten elinikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Or. en

Tarkistus 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
ihmisten informoimisesta paremmin ja 
heidän kannustamisesta vastuullisiin 
terveysvalintoihin kaikkien kansalaisten 
elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
optimoimiseksi ja siten tautien ja 
toimintarajoitteisuuden tehokkaasta 
ehkäisystä, hoidosta ja hallinnasta.

Or. fr

Perustelu

Jos halutaan varmistaa vakavissa vaikeuksissa olevien terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien tulevaisuus, julkishallinnon on tehtävä tiettyjä valintoja ja 
edistettävä vastuullisuutta ehkäistävissä oleviin sairauksiin liittyvien riskien suhteen.
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Tarkistus 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Eliniän pidentymisellä on 
myönteisiä sosiaalisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, ja se luo yhteiskunnallisia 
mahdollisuuksia. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Or. en

Tarkistus 1277
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 

Eriarvoisuus terveys- ja 
hyvinvointikysymyksissä kasvaa, ja 
unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
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kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Terveys- ja 
hyvinvointipalvelujen yhdenvertaisen 
saatavuuden varmistaminen, sukupuoleen 
perustuvien tai sosioekonomisten 
tekijöiden merkityksen pienentäminen ja
näiden kustannusten leikkaaminen tai 
rajoittaminen siten, ettei niistä tule 
kestämättömiä, riippuu osittain kaikkien 
kansalaisten elinikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta..

Or. en

Tarkistus 1278
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia. Erityisesti 
neurodegeneratiivisten sairauksien 
tapauksissa, on kehitettävä etiologista 
tutkimusta, nopeutettava diagnoosin
tekemistä ja luotava uusia hoitomuotoja.
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Or. it

Tarkistus 1279
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1280
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 1281
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1282
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1284
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 1285
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Tämä summa kasvaa 
huomattavasti pääasiassa siitä syystä, että 
Euroopan väestö ikääntyy, ja sitä myötä 
yleistyvät neurodegeneratiiviset sairaudet. 
Ympäristö-, elintapa- ja sosioekonomiset 
tekijät vaikuttavat useisiin näistä taudeista, 
ja noin kolmasosan maailman tautitaakasta 
arvioidaan johtuvan näistä tekijöistä.
Neurodegeneratiivisten sairauksien 
kaltaisten sairauksien tapauksessa 
tehokkaiden ehkäisystrategioiden 
luominen edellyttää tehostettua syiden 
tutkimista ja varhaisen diagnosoinnin ja 
hoitovaihtoehtojen, myös yksilöllisten 
hoitomuotojen kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 1286
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
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unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa. Syöpä aiheuttaa neljänneksen 
kaikista kuolemista ja on 45–64-vuotiaiden 
yleisin kuolinsyy, kun taas diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Tämä summa kasvaa 
edelleen jyrkästi varsinkin siksi, että 
Parkinsonin ja Alzheimerin tautien 
kaltaiset neurodegeneratiiviset sairaudet 
yleistyvät Euroopan väestön eliniän 
pidentymisen vuoksi. Ympäristö-, elintapa-
ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat 
useisiin näistä taudeista, ja noin 
kolmasosan maailman tautitaakasta 
arvioidaan johtuvan näistä tekijöistä.
Erityisesti neurodegeneratiivisten 
sairauksien tapauksissa, on kehitettävä 
etiologista tutkimusta, nopeutettava 
diagnoosin tekemistä ja luotava uusia 
hoitomuotoja.

Or. it

Tarkistus 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
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kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Tämä summa kasvaa 
edelleen huomattavasti pääosin siksi, että 
Euroopan väestö ikääntyy, minkä myötä 
yleistyvät Parkinsonin ja Alzheimerin 
tautien kaltaiset neurodegeneratiiviset 
sairaudet. Kuitenkin joidenkin 
sairauksien, erityisesti 
neurodegeneratiivisten sairauksien 
tapauksessa tehokkaiden 
ehkäisystrategioiden kehittäminen 
edellyttää tehostettua tautien syiden 
tutkimista ja paremman aikaisen 
diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä. 

Or. en

Perustelu

Aivosairauksiin liittyy huomattavia sosioekonomisia tekijöitä ja vastaavasti kiireellinen tarve 
kohdistaa tutkimusrahoitusta sairauksien syiden tunnistamiseen, aikaisen diagnoosin 
parantamiseen ja parempien hoitovaihtoehtojen kehittämiseen. Tämä koskee etenkin 
neurodegeneratiivisia sairauksia, joiden määrä ja terveydenhuollolle koituvat kustannukset 
lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Tarkistus 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
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henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Kuitenkin joidenkin 
sairauksien, erityisesti 
neurodegeneratiivisten sairauksien
tapauksessa tehokkaiden 
ehkäisystrategioiden kehittäminen 
edellyttää tehostettua tautien syiden 
tutkimista ja paremman aikaisen 
diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Aivosairauksilla on huomattavat yhteiskunnalliset seuraukset ja niiden taloudelliset 
kustannukset ovat valtavat. Sen vuoksi on pikaisesti kohdistettava tutkimusrahoitusta 
sairauksien syiden tunnistamiseen, aikaisen diagnosoinnin parantamiseen ja parempien 
hoitovaihtoehtojen kehittämiseen. Tämä koskee etenkin neurodegeneratiivisia sairauksia, 
joiden määrä ja terveydenhuollolle koituvat kustannukset lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Tarkistus 1289
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 



PE492.765v01-00 162/169 AM\907546FI.doc

FI

kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Kuitenkin joidenkin 
sairauksien, erityisesti 
neurodegeneratiivisten sairauksien 
tapauksessa tehokkaiden 
ehkäisystrategioiden kehittäminen 
edellyttää tehostettua tautien syiden 
tutkimista ja paremman aikaisen 
diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä. 

Or. en

Perustelu

Aivosairauksilla on huomattavat yhteiskunnalliset seuraukset ja niiden taloudelliset 
kustannukset ovat valtavat. Sen vuoksi on pikaisesti kohdistettava tutkimusrahoitusta 
sairauksien syiden tunnistamiseen, aikaisen diagnosoinnin parantamiseen ja parempien 
hoitovaihtoehtojen kehittämiseen. Tämä koskee etenkin neurodegeneratiivisia sairauksia, 
joiden määrä ja terveydenhuollolle koituvat kustannukset lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Tarkistus 1290
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Tämä summa kasvaa 
edelleen jyrkästi, koska Euroopan väestö 
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näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

ikääntyy ja sitä myötä yleistyvät 
Parkinsonin ja Alzheimerin tautien 
kaltaiset neurodegeneratiiviset sairaudet.
Ympäristö-, elintapa- ja sosioekonomiset 
tekijät vaikuttavat useisiin näistä taudeista, 
ja noin kolmasosan maailman tautitaakasta 
arvioidaan johtuvan näistä tekijöistä.

Or. it

Tarkistus 1291
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Yli 120 miljoonaa ihmistä 
unionissa sairastaa reuma- ja tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia, joiden 
kokonaiskustannukset ovat arviolta 
240 miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa-
ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat 
useisiin näistä taudeista, ja noin 
kolmasosan maailman tautitaakasta 
arvioidaan johtuvan näistä tekijöistä.

Or. en

Tarkistus 1292
Marisa Matias
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, reuma- ja tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia yli 120 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Or. en

Tarkistus 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Harvinaiset sairaudet ovat edelleen 
suurin haaste unionille ja sen 
jäsenvaltioille. Euroopassa on noin 
6 000–8 000 harvinaista sairautta, joita 
sairastaa noin 30 miljoonaa ihmistä. 
Tehokkaiden hoitojen kehittäminen on 
mahdollista vain, jos jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä, sillä yksittäisten 
jäsenvaltioiden sairastapausten 
lukumäärä ei ole riittävän suuri 
tehokkaan tutkimuksen tekemiseksi.



AM\907546FI.doc 165/169 PE492.765v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1294
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lastentaudit, myös keskosuuteen liittyvät 
sekä itse keskosuudesta johtuvat 
ongelmat, ovat suuri yhteiskunnallinen 
haaste. Lasten terveys on unionille 
ensisijainen asia. Samoin kuin 
harvinaisten sairauksien tapauksessa 
tehokkaan tutkimuksen ja hoidon 
kehittäminen on mahdollista ainoastaan 
unionin yhteisen strategian avulla.

Or. de

Perustelu

Joka kymmenes eurooppalaisvauva syntyy ennenaikaisesti. Tämä on nykyään yleisin 
lapsikuolleisuuden syy, vaikka vastasyntyneiden hoito on useimmissa maissa suhteellisen 
hyvätasoista. Pelkästään Saksassa keskosten hoitoon kuluu vuodessa lähes 500 miljoonaa 
euroa. Siksi on pikaisesti lisättävä alan tutkimusta koko Euroopassa.

Tarkistus 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lastentaudit, mukaan lukien keskoset
Lasten terveys on Euroopan unionille 
ensisijainen asia. Samoin kuin 
harvinaisten sairauksien tapauksessa 
tehokkaan tutkimuksen ja hoidon 
kehittäminen on mahdollista ainoastaan 
unionin yhteisen strategian avulla.
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Tarkistus 1296
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tartuntataudit (esim. HIV/AIDS, 
tuberkuloosi ja malaria) ovat 
maailmanlaajuinen huolenaihe. Ne 
aiheuttavat 41 prosenttia maailman 1,5 
miljardista menetetystä 
sairastavuusvakioidusta elinvuodesta, joista 
8 prosenttia Euroopassa. Myös uusiin 
epidemioihin ja kasvavaan 
mikrobilääkeresistenssin uhkaan on 
valmistauduttava. Siksi on tuettava 
sellaisia hoitomuotoja, jotka täydentävät 
antibioottihoitoja tai tarjoavat niille 
vaihtoehtoja; tällaisia hoitomuotoja ovat 
esimerkiksi bakteriofagiterapia tai 
bakteriofagiaan perustuvat lääkkeet. 

Or. fr

Tarkistus 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1298
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1299
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tartuntataudit (esim. HIV/AIDS, 
tuberkuloosi ja malaria) ovat 
maailmanlaajuinen huolenaihe. Ne 
aiheuttavat 41 prosenttia maailman 1,5 
miljardista menetetystä 
sairastavuusvakioidusta elinvuodesta, joista 
8 prosenttia Euroopassa. Myös uusiin 
epidemioihin, uudelleen ilmeneviin 
tartuntatauteihin ja kasvavaan 
mikrobilääkeresistenssin uhkaan on 
valmistauduttava.
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Tarkistus 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
kaiken aikaa tehottomimmiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille.

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
kaiken aikaa tehottomimmiksi, koska 
lääkkeiden ja rokotteiden vaikutuksia ei 
useinkaan testata niitä eniten käyttävillä 
henkilöillä eli vanhuksilla. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja turvallisia 
hoitovaihtoehtoja on taattava kaikilla 
eurooppalaisille riippumatta heidän 
iästään tai taustastaan.

Or. en

Perustelu

Yli 30 prosenttia reseptilääkkeistä määrätään ikääntyneille, ja käsikauppalääkkeistä yli 
40 prosenttia menee ikääntyneiden käyttöön. Kun otetaan huomioon, että ikääntyneet 
kansalaiset ovat lääkkeiden suurin käyttäjäryhmä, olisi pyrittävä varmistamaan, että heidän 
käyttämänsä lääkkeet on testattu kyseisessä ikäryhmässä toteutuvien vaikutusten 
selvittämiseksi.

Tarkistus 1301
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 



AM\907546FI.doc 169/169 PE492.765v01-00

FI

kaiken aikaa tehottomimmiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille.

kaiken aikaa tehottomimmiksi, ja taustalla 
olevien eläinkokeiden tulosten 
sovellettavuus ihmisiin käy 
haastavammaksi. Näiden prosessien 
sääntelyä on tehostettava. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille.

Or. en

Perustelu

EU:n tutkimusalan olisi tuettava paradigman vaihtoa biolääketieteelliseen tutkimukseen ja 
siirtyä eläinkokeista nykyaikaisiin 2000-luvun testausmenetelmiin. Edistykset 
molekyylibiologiassa, bioteknologiassa ja muilla aloilla parantavat merkittävästi tutkijoiden 
mahdollisuuksia arvioida lääkkeitä ja rokotteita. Nämä edistykset voivat tehdä testauksesta 
nopeampaa, edullisempaa ja paremmin ihmisiin sovellettavissa olevaa.

Tarkistus 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 kohta 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Myös muut tekijät, kuten varallisuus, 
osallisuus, sosiaalinen pääoma ja työ 
vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin, 
minkä vuoksi tarvitaan kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa.

Or. en


