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Tarkistus 1303
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Kumppanimaiden 
kanssa toteutettavilla asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaamista, jotta 
vuosituhannen kehitystavoitteet voidaan 
pyrkiä saavuttamaan ja jotta voidaan 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 1304
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Kumppanimaiden 
kanssa toteutettavilla asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaamista, jotta 
vuosituhannen kehitystavoitteet voidaan 
pyrkiä saavuttamaan ja jotta voidaan 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
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johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Kumppanimaiden 
kanssa toteutettavilla asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaamista, jotta 
vuosituhannen kehitystavoitteet voidaan 
pyrkiä saavuttamaan ja jotta voidaan 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Or. fr

Perustelu

Taudit ja erityisesti tarttuvat taudit eivät pysähdy jäsenvaltioiden rajoilla, ja torjumalla 
unionin tavoitteiden mukaisesti näiden tautien leviämistä on vuosituhannen kehitystavoitteet 
mahdollista saavuttaa. On selvää, että Euroopan johtoaseman varmistaminen 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on yksi unionin ulkoisen toiminnan keskeisistä tavoitteista, 
mutta unionin on myös lunastettava kansainväliset sitoumuksensa, ja siksi tarkistuksessa 
lisätään vuosituhannen kehitystavoitteita koskeva muistutus.
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Tarkistus 1306
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia, suojella Eurooppaa 
maailmanlaajuisilta pandemioilta ja viedä 
Eurooppa johtoasemaan terveys- ja 
hyvinvointi-innovaatioiden nopeasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 1307
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Taudit ja toimintakyvyttömyys eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Or. fr
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Tarkistus 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.
Näihin haasteisiin vastaamiseksi on 
menestyttävä innovoinnissa, mikä riippuu 
oikean tasapainon saavuttamisesta 
perustutkimuksen ja sen sovellusten 
tukemisen välillä. Tutkimusyhteistyöllä 
täydennetään ensimmäisestä pilarista 
rahoitettua kokeilevaa tutkimusta. 
Perustutkimukseen suuntautuva 
tutkimusyhteistyö on strateginen väline, 
jota on rahoitettava tasapuolisesti 
kliinisen tutkimuksen kanssa, jotta 
Euroopasta tulee aiempaa 
kilpailukykyisempi terveysalalla.

Or. fr

Tarkistus 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, vammaisten 
henkilöiden kärsimästä syrjinnästä, joka 
johtuu ympäristön vaikeakulkuisuudesta, 
kehityksestä ja ikääntymisestä (mukaan 
lukien elinajanodote), ja tutkimuksen 
tuloksena saatavan ja olemassa olevan 
tietämyksen saumattomasta ja 
laajamittaisesti muuntamiseksi 
innovatiivisiksi, laajennuskelpoisiksi ja 
tehokkaiksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. fr

Tarkistus 1310
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveyttä määrittävistä 
tekijöistä, taudeista, toimintarajoitteista, 
kehityksestä ja ikääntymisestä (mukaan 
lukien elinajanodote), ja tutkimuksen 
tuloksena saatavan ja olemassa olevan 
tietämyksen saumattomasta ja 
laajamittaisesti muuntamiseksi 
innovatiivisiksi, laajennuskelpoisiksi ja 
tehokkaiksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
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koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille. Tällaista tukea 
tarvitaan myös yhteiskunta- ja 
taloustieteen ja humanististen tieteiden 
käsittelemiin haasteisiin vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1311
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisten 
tieteidenvälisten ja monialaisten ryhmien 
maailmanlaajuiselle yhteistyölle, mukaan 
luettuina endeemisten alueiden tutkimus-
ja kehittämisvalmiudet.

Myös tämän haasteen osalta 
innovointimenestys riippuu oikean 
tasapainon saavuttamisesta 
perustutkimuksen ja sen sovellusten 
tukemisen välillä. Tutkimusyhteistyöllä 
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täydennetään ensimmäisestä pilarista 
rahoitettua kokeilevaa tutkimusta. 
Perustutkimukseen suuntautuva 
tutkimusyhteistyö on strateginen väline, 
jota on rahoitettava tasapuolisesti 
kliinisen tutkimuksen kanssa, jotta 
Euroopasta tulee aiempaa 
kilpailukykyisempi terveysalalla.

Or. en

Tarkistus 1312
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi, tehokkaiksi ja 
saatavilla oleviksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. en

Perustelu

Jos tutkimuksen hyödyn yhteiskunnalle halutaan olevan mahdollisimman suuri, 
innovaatioiden ja tehokkaiden ratkaisujen ohella tutkimustulokset pitäisi tuoda suuren yleisön 
saataville.
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Tarkistus 1313
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista,
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi, tehokkaiksi ja 
saatavilla oleviksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. en

Tarkistus 1314
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
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saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi, tehokkaiksi ja 
saatavilla oleviksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. en

Tarkistus 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi, tehokkaiksi ja 
saatavilla oleviksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. en
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Perustelu

Jotta tutkimuksen yhteiskunnalliset hyödyt ovat mahdollisimman suuret, on suuren yleisön 
voitava tutustua sen tuloksiin.

Tarkistus 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi, tehokkaiksi ja 
saatavilla oleviksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. en

Perustelu

Jos tutkimuksen hyödyn yhteiskunnalle halutaan olevan mahdollisimman suuri, 
innovaatioiden ja tehokkaiden ratkaisujen ohella tutkimustulokset pitäisi tuoda suuren yleisön 
saataville.

Tarkistus 1317
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi, tehokkaiksi ja 
turvallisiksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. en

Tarkistus 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Myös haasteen monimutkaisuus ja sen osa-
alueiden keskinäinen riippuvuus edellyttää 
Euroopan tason toimia. Monia 
lähestymistapoja, välineitä ja teknologioita 
voidaan soveltaa monilla tähän haasteeseen 
liittyvillä tutkimus- ja innovointi-aloilla, ja 
niitä on parasta tukea unionin tasolla. 
Näihin sisältyvät pitkäaikaisten 
kohorttitutkimusten kehittäminen ja 
kliinisten tutkimusten toteuttaminen, 
omiikka-tutkimuksen kliininen käyttö ja 
tieto- ja viestintäteknologian ja sen 
sovellusten kehittäminen käytännön 
terveydenhuollossa, etenkin sähköinen 

Myös haasteen monimutkaisuus ja sen osa-
alueiden keskinäinen riippuvuus edellyttää 
Euroopan tason toimia. Monia 
lähestymistapoja, välineitä ja teknologioita 
voidaan soveltaa monilla tähän haasteeseen 
liittyvillä tutkimus- ja innovointi-aloilla, ja 
niitä on parasta tukea unionin tasolla. 
Näihin sisältyvät pitkäaikaisten 
kohorttitutkimusten kehittäminen ja 
kliinisten tutkimusten toteuttaminen 
(keskittyen lääkkeiden kehitykseen ja 
vaikutuksiin kaikissa ikäryhmissä), 
omiikka-tutkimuksen kliininen käyttö ja 
tieto- ja viestintäteknologian ja sen 
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terveydenhuolto. Erilaisten väestöjen 
asettamia vaatimuksia on myös parasta 
käsitellä yhdennetysti, esimerkiksi 
monivaiheisen ja/tai yksilöllisen 
lääketieteen kehittämisessä, harvinaisten 
sairauksien hoidossa ja tietotekniikka-
avusteisen ja itsenäisten elinratkaisujen 
tarjoamisessa.

sovellusten kehittäminen käytännön 
terveydenhuollossa, etenkin sähköinen 
terveydenhuolto. Erilaisten väestöjen 
asettamia vaatimuksia on myös parasta 
käsitellä yhdennetysti, esimerkiksi 
monivaiheisen ja/tai yksilöllisen 
lääketieteen kehittämisessä, harvinaisten 
sairauksien hoidossa, ikääntyneiden 
käyttöön tarkoitettujen asianmukaisten 
lääkkeiden kehittämisessä ja 
tietotekniikka-avusteisen ja itsenäisten 
elinratkaisujen tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU's objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

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

Tarkistus 1319
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 
ehkäisevät välineet. Lisäksi terveyden ja 
tautien seurannan ja niihin varautumisen on 

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 
ehkäisevät välineet. Lisäksi terveyden ja 
tautien seurannan ja niihin varautumisen on 
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oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien. Kylpyläalaa, joka on 
eurooppalainen erityisyys, olisi tutkittava 
asianmukaisesti sekä ennaltaehkäisyn että 
hoidon ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Or. fr

Tarkistus 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 
ehkäisevät välineet. Lisäksi terveyden ja 
tautien seurannan ja niihin varautumisen on 
oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja 
tautien ehkäisemistä varten on tunnettava 
terveyttä määrittävät biologiset ja 
sosiaaliset tekijät ja käytössä on oltava 
tauteja tehokkaasti ehkäisevät välineet 
(kuten rokotteet ja sosiaalisiin 
taustatekijöihin ja riskiryhmiin 
kohdennetut toimenpiteet). Lisäksi 
terveyden edistämisen, terveyden ja tautien 
seurannan ja niihin varautumisen on oltava 
tehokasta, samoin kuin seulontaohjelmien.

Or. en

Tarkistus 1321
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
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ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 
ehkäisevät välineet. Lisäksi terveyden ja 
tautien seurannan ja niihin varautumisen on 
oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien, myös 
ammattitautien ehkäisemistä varten on 
tunnettava terveyttä määrittävät tekijät ja 
käytössä on oltava rokotteiden kaltaiset 
tauteja tehokkaasti ehkäisevät välineet. 
Lisäksi terveyden ja tautien seurannan ja 
niihin varautumisen on oltava tehokasta, 
samoin kuin seulontaohjelmien.

Or. en

Tarkistus 1322
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 
ehkäisevät välineet. Lisäksi terveyden ja 
tautien seurannan ja niihin varautumisen on 
oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät, sosioekonominen 
asema ja sukupuoli mukaan luettuina, ja 
käytössä on oltava rokotteiden kaltaiset 
tauteja tehokkaasti ehkäisevät välineet. 
Lisäksi terveyden ja tautien seurannan ja 
niihin varautumisen on oltava tehokasta, 
samoin kuin seulontaohjelmien.

Or. en

Tarkistus 1323
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Lukuisat terveyden edistämistä koskevat 
ongelmat liittyvät myös kansallisten ja 
yleismaailmallisten 
terveydenhoitojärjestelmien toimintaan, 
eli eri ammattilaisten, poliitikkojen, 
potilaiden ja potilaiden omaisten väliseen 
vuorovaikutukseen vaikuttaviin 
yhteiskunnallisiin, eettisiin, kulttuurisiin 
ja viestinnällisiin prosesseihin. Näiden 
ongelmien tutkiminen ja ymmärtäminen 
edellyttää yhteiskunnallisten, tieteellisten, 
kulttuuri- ja viestintäasiantuntijoiden 
osallistumista.

Or. en

Tarkistus 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset, mukaan luettuna 
vammaisuuteen liittyvä syrjintä ja 
nykyiset sosiaalisessa ympäristössä olevat 
esteet, sekä terveyteen ja hyvinvointiin 
vaikuttavat tekijät. Tehokas tiedonvaihto ja 
näiden tietojen liittäminen laajoihin 
kohorttitutkimuksiin on myös keskeistä. 
Tutkimustulokset on myös muunnettava 
kliinisiksi käytännöiksi erityisesti 
tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Or. fr
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Tarkistus 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi, 
joissa olisi otettava kaikki ikäryhmät 
huomioon, jotta varmistetaan lääkkeiden 
asianmukainen käyttö.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että ikääntyneet kansalaiset ovat lääkkeiden suurin käyttäjäryhmä, 
olisi pyrittävä varmistamaan, että heidän käyttämänsä lääkkeet on testattu kyseisessä 
ikäryhmässä toteutuvien vaikutusten selvittämiseksi. Tämä on sopusoinnussa myös EU:n 
nykyään korostaman potilasturvallisuuden kanssa.

Tarkistus 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

Yksilöllistä lääketiedettä on kehitettävä, 
jotta voidaan laatia uusia 
ennaltaehkäiseviä hoitostrategioita, joita 
voidaan mukauttaa potilaan tarpeisiin 
tautien ehkäisemisen ja varhaisen 
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havaitsemisen tehostamiseksi. Hoitoa 
koskevaan päätöksentekoon vaikuttavat 
tekijät on tunnistettava ja niitä on 
selvitettävä ja kehitettävä edelleen 
tutkimuksen avulla.

Or. en

Tarkistus 1327
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Terveys- ja hyvinvointipalveluiden 
yhtäläisen saatavuuden varmistaminen ja 
sosioekonomisen aseman ja sukupuolen 
merkityksen poistaminen on koko 
yhteiskuntaa koskeva haaste, kun samalla 
on hallittava väestönkehityksen 
terveydenhuollon ja -hoidon aloille 
kohdistamaa painetta. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. en
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Tarkistus 1328
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä, sekä alennettava kustannuksia 
ottamalla käyttöön uusia hoitomuotoja ja 
vaihtoehtoisia kustannustehokkaita 
bioteknologisia tuotantomenetelmiä. Näin 
voidaan lisätä heidän fyysistä, sosiaalista ja 
henkistä hyvinvointiaan ja saada se 
jatkumaan kauemmin.

Or. en

Tarkistus 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 

Entistä useammin ja yhä nuorempina 
kroonisista sairauksista kärsivästä 
väestöstä aiheutuvan tautien ja 
toimintarajoitteisuuden lisääntymisen
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terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

kasvava taakka lisää vaatimuksia 
terveydenhuollon ja -hoidon aloilla. Jos 
tehokkaan terveydenhuollon ja -hoidon 
halutaan edelleen kattavan kaikenikäiset, 
on pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. en

Tarkistus 1330
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta sekä 
liikkuvuus- ja saavutettavuusongelmista 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
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fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. en

Tarkistus 1331
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset, kroonisista taudeista 
kärsivät henkilöt sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. it

Tarkistus 1332
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset, kroonisista taudeista 
kärsivät henkilöt sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. en

Tarkistus 1333
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
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yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset, kroonisista taudeista 
kärsivät henkilöt sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. en

Perustelu

Krooniset taudit muodostavat suurimman haasteen EU:n tavoitteelle lisätä Euroopan 
kansalaisten elinikää kahdella terveellä vuodella vuoteen 2020 mennessä. Ne olisi mainittava 
erityisesti, jotta varmistetaan, että kaikki kroonisia tauteja sairastavat henkilöt hyötyvät 
ennaltaehkäisyä ja hoidon tarjontaa koskevan päätöksenteon parantumisesta, parhaiden 
käytäntöjen levittämisestä ja teknologisten ja sosiaalisten innovointien käyttöönotosta.

Tarkistus 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset, kroonisista taudeista 
kärsivät henkilöt sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
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fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. en

Perustelu

Krooniset taudit muodostavat suurimman haasteen EU:n tavoitteelle lisätä Euroopan 
kansalaisten elinikää kahdella terveellä vuodella vuoteen 2020 mennessä. Ne olisi mainittava 
erityisesti, jotta varmistetaan, että kaikki kroonisia tauteja sairastavat henkilöt hyötyvät 
ennaltaehkäisyä ja hoidon tarjontaa koskevan päätöksenteon parantumisesta, parhaiden 
käytäntöjen levittämisestä ja teknologisten ja sosiaalisten innovointien käyttöönotosta.

Tarkistus 1335
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä kroonisesti sairaat 
ja toimintarajoitteiset henkilöt voivat pysyä 
aktiivisina ja itsenäisinä. Näin voidaan 
lisätä heidän fyysistä, sosiaalista ja 
henkistä hyvinvointiaan ja saada se 
jatkumaan kauemmin.

Or. it
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Tarkistus 1336
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintakyvyttömyydestä
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. fr

Tarkistus 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
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kehittämismahdollisuuksia. kehittämismahdollisuuksia. Esimerkiksi 
ihoallergioita koskevan tutkimuksen 
alalla ovat lapputestit tällä hetkellä ainoa 
keino, jolla dermatologit voivat tutkia 
kuutostyypin allergioista kärsiviä 
potilaita. Tarvitaan uusia ja 
luotettavampia menetelmiä, jotta voidaan 
arvioida, onko potilas allerginen tietylle 
aineelle ja jotta voidaan määrittää 
aineelle altistumisen ja ihon 
vahingoittumisen syy-yhteys.

Or. fr

Perustelu

Lapputesteihin perustuva diagnosointi on ensimmäinen osoitus siitä, että tietylle aineelle 
altistuminen aiheuttaa ihoallergiaa väestössä. Lapputesteillä ei kuitenkaan voida osoittaa, 
mikä altistuminen aiheuttaa allergian. Kun otetaan huomioon ihoallergioiden lisääntyminen, 
on olennaisen tärkeää voida turvautua tehokkaisiin ja luotettaviin diagnosointimenetelmiin. 
Lapputestit voivat aiheuttaa allergioita potilaalle, jolle ei olisi puhjennut allergiaa, jos hän ei 
olisi altistunut testissä käytetylle lapulle.

Tarkistus 1338
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Samalla 
korostetaan erityisesti myös kaikkien
terveysalan sidosryhmien, myös potilaiden 
ja potilasjärjestöjen sitouttamista, jotta 
kehitetään sellaisia tutkimus- ja 
innovointiohjelmia, joihin kansalaiset 
osallistuvat aktiivisesti ja jotka vastaavat 
heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.

Or. it
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Tarkistus 1339
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. On myös 
huolehdittava kaikkien terveysalan 
sidosryhmien, myös potilaiden ja 
potilasjärjestöjen sitouttamisesta, jotta 
kehitetään sellaisia tutkimus- ja 
innovointiohjelmia, joihin kansalaiset 
osallistuvat aktiivisesti ja jotka vastaavat 
heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.

Or. it

Tarkistus 1340
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Samalla 
korostetaan myös kaikkien terveysalan 
sidosryhmien, myös potilasjärjestöjen 
sitouttamista, jotta kehitetään sellaisia 
tutkimus- ja innovointitavoitteita, joilla 
varmistetaan kansalaisten aktiivinen 
osallistuminen ja jotka vastaavat heidän 
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tarpeitaan ja odotuksiaan.

Or. en

Tarkistus 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Samalla 
korostetaan myös kaikkien terveysalan 
sidosryhmien, myös potilaiden ja 
potilasjärjestöjen sitouttamista, jotta 
kehitetään sellaisia tutkimus- ja 
innovointitavoitteita, joilla varmistetaan 
kansalaisten aktiivinen osallistuminen ja 
jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja 
odotuksiaan.

Or. en

Perustelu

EU:n rahoittaman terveystutkimuksen olisi vastattava niiden kansalaisten tarpeita ja 
odotuksia, joiden auttamiseksi sitä tehdään, eli itse potilaiden. Potilasjärjestöt ovat 
asiantuntemuksineen, näkemyksineen ja ajatuksineen ihanteellisessa asemassa voidakseen 
tukea tutkimustavoitteiden asettamista, rakentaa tarkoituksenmukaisia suhteita kaikkiin 
merkittäviin sidosryhmiin ja esittää potilaiden yhtenäisen kannan.

Tarkistus 1342
Amalia Sartori

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

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Samalla 
korostetaan myös kaikkien terveysalan 
sidosryhmien, myös potilaiden ja 
potilasjärjestöjen sitouttamista, jotta 
kehitetään sellaisia tutkimus- ja 
innovointitavoitteita, joilla varmistetaan 
kansalaisten aktiivinen osallistuminen ja 
jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja 
odotuksiaan.

Or. en

Perustelu

EU:n rahoittaman terveystutkimuksen olisi vastattava niiden kansalaisten tarpeita ja 
odotuksia, joiden auttamiseksi sitä tehdään, eli itse potilaiden. Potilasjärjestöt ovat 
asiantuntemuksineen, näkemyksineen ja ajatuksineen ihanteellisessa asemassa voidakseen 
tukea tutkimustavoitteiden asettamista, rakentaa tarkoituksenmukaisia suhteita kaikkiin 
merkittäviin sidosryhmiin ja esittää potilaiden yhtenäisen kannan.

Tarkistus 1343
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Samalla 
korostetaan myös kaikkien terveysalan 
sidosryhmien, myös potilaiden ja 
potilasjärjestöjen sitouttamista, jotta 
kehitetään sellaisia tutkimus- ja 
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innovointitavoitteita, joilla varmistetaan 
kansalaisten aktiivinen osallistuminen ja 
jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja 
odotuksiaan.

Or. en

Perustelu

EU:n rahoittaman terveystutkimuksen olisi vastattava niiden kansalaisten tarpeita ja 
odotuksia, joiden auttamiseksi sitä tehdään, eli itse potilaiden. Potilasjärjestöt ovat 
asiantuntemuksineen, näkemyksineen ja ajatuksineen ihanteellisessa asemassa voidakseen 
tukea tutkimustavoitteiden asettamista, rakentaa tarkoituksenmukaisia suhteita kaikkiin 
merkittäviin sidosryhmiin ja esittää potilaiden yhtenäisen kannan.

Tarkistus 1344
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1345
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 

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

ohjelmat kattavat koko innovointisyklin, 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
koordinointi, jotta varmistetaan 
asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen 
kliinisten oppiaineiden välillä, ottaen 
huomioon tautien keskinäiset yhteydet ja 
samanaikaisesti esiintyvien sairauksien 
lisääntyminen, ja jotta tietoja voidaan 
vaihtaa, resursseja jakaa ja kustannuksia 
säästää; ja terveydenhoitojärjestelmien
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla. Näiden toimien 
yhteydessä otetaan tarvittaessa huomioon 
sukupuolten ja geneettisten ryhmien 
väliset erot.

Or. en
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Tarkistus 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

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

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien sosiaaliset 
ja ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
tekijät), terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; vammaisten henkilöiden 
saatavilla olevien hoitojärjestelmien 
tyypistä, asianmukaisuudesta ja laadusta 
johtuvan epätasa-arvon ja sen seurausten 
(eli itsenäisyyden menettäminen) 
ymmärtäminen; niiden politiikkojen ja 
käytäntöjen tutkiminen, joilla edistetään 
asianomaisten käyttäjien osallistumista 
hoitojärjestelmien määrittämiseen; 
ikääntyneiden ja vammaisten ja erityisesti 
tehokkaampaa tukea tarvitsevien 
henkilöiden aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön, 
kuten eurooppalaisia 
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terveydenhoitojärjestelmiä koskeviin 
tutkimuksiin ja arviointeihin, joissa 
tarkastellaan, miten tehokkaasti 
järjestelmillä voidaan täyttää vammaisten 
henkilöiden tarpeita, erityisesti työpaikan 
saamisen ja säilyttämisen osalta,
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. fr

Tarkistus 1347
Romana Jordan

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

Komission teksti Tarkistus

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

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien ja hoitoon 
sisältyvien rokotteiden kehittäminen; 
uusien biolääkkeiden, soluterapioiden ja 
tuotantomenetelmien kehittäminen; in 
silico -lääketieteen käyttö taudinhallinnan 
ja ennakoitavuuden parantamisessa; tautien 
hoitaminen; tietämyksen siirtäminen 
kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin; 
terveystietojen parempi hyödyntäminen ja 
järjestäminen; tehokkaiden sähköisten 
terveysjärjestelmien soveltaminen;
aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen ja 
tietotekniikka-avusteinen asuminen; 
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ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

innovatiivisten, potilaiden tarpeita 
palvelevien ortopedisten välineiden 
hyödyntäminen; ihmisten 
omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 1348
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen erilaisissa 
sosioekonomisissa oloissa; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
tarttuvien tautien seurannan parantaminen 
unionissa ja naapuri- ja kehitysmaissa 
sekä varautumisen parantaminen 
epidemioiden ja uusien tautien 
torjumiseksi; parempien ehkäisevien 
rokotteiden kehittäminen; in silico 
-lääketieteen käyttö taudinhallinnan ja 
ennakoitavuuden parantamisessa; tautien 
hoitaminen; tietämyksen siirtäminen 
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asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin; 
terveystietojen parempi hyödyntäminen; 
aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen ja 
tietotekniikka-avusteinen asuminen; 
ihmisten omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. fr

Tarkistus 1349
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen erilaisissa 
sosioekonomisissa oloissa; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
tarttuvien tautien seurannan parantaminen 
unionissa ja naapuri- ja kehitysmaissa 
sekä varautumisen parantaminen 
epidemioiden ja uusien tautien 
torjumiseksi; parempien ehkäisevien 
rokotteiden kehittäminen; in silico 
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innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

-lääketieteen käyttö taudinhallinnan ja 
ennakoitavuuden parantamisessa; tautien 
hoitaminen; tietämyksen siirtäminen 
kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin; 
terveystietojen parempi hyödyntäminen; 
aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen ja 
tietotekniikka-avusteinen asuminen; 
ihmisten omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. fr

Tarkistus 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen erilaisissa 
sosioekonomisissa oloissa; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
tarttuvien tautien seurannan parantaminen 
unionissa ja naapuri- ja kehitysmaissa 
sekä varautumisen parantaminen 
epidemioiden ja uusien tautien 
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tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

torjumiseksi; parempien ehkäisevien 
rokotteiden kehittäminen; in silico 
-lääketieteen käyttö taudinhallinnan ja 
ennakoitavuuden parantamisessa; tautien 
hoitaminen; tietämyksen siirtäminen 
kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin; 
terveystietojen parempi hyödyntäminen; 
aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen ja 
tietotekniikka-avusteinen asuminen; 
ihmisten omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. fr

Perustelu

Uusien epidemioiden torjumiseksi on ennen muuta tehostettava seurantaa niin unionissa kuin 
naapurialueillakin sekä mahdollisimman lähellä kyseisten epidemioiden alkulähteitä, jotka 
sijaitsevat edelleen liian usein kehitysmaissa. Tämä edellyttää seulontavoimavaroja, jotka on 
mitoitettava kyseisten maiden sosioekonomisten olojen mukaan, hyvin koulutettua henkilöstö 
ja tehokkaita terveydenhoitojärjestelmiä.

Tarkistus 1351
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 

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

ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen. Keskityttäessä näihin 
toimiin olisi tarkasteltava myös tieteeseen 
perustuvia, noninvasiivisia menetelmiä 
kuten musiikki- ja taideterapia, 
psykoterapia ja erilaiset ärsykehoidot; 
seurannan ja varautumisen 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Perustelu

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen yhteydessä olisi tieteidenvälisellä 
terveystutkimuksella oltava entistä keskeisempi asema. Terveyden tehokas edistäminen 
edellyttää sitä, että ymmärrämme eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien 
yhteiskunnallisia, eettisiä, kulttuurisia ja viestinnällisiä prosesseja entistä paremmin. 
Ehdotamme myös musiikki- ja taideterapian, psykoterapian ja erilaisten ärsykehoitojen 
kaltaisia tieteellisiä, noninvasiivisia menetelmiä koskevan tutkimuksen sisällyttämistä.

Tarkistus 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Perustelu

Terveyttä ja tauteja määrittävien tekijöiden ymmärtäminen edellyttää aiempaa 
yksityiskohtaisempaa tietoa biologisen muutokset merkeistä (biomerkkiaineet) sekä biologisen 
organisaation eri tasot (geenit, solut, kudokset, elimet jne.) yhdistävistä keskeisistä 
tapahtumista.

Tarkistus 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1354
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 1355
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

sukupuoleen perustuvan eriarvoisuuden 
vähentäminen näyttöön perustuvalla 
päätöksenteolla ja parhaiden käytäntöjen 
jakamisella sekä innovatiivisilla 
tekniikoilla ja lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

2. Euroopan biotalouden haasteet: 
elintarviketurva, myös 
elintarviketurvallisuus, kestävä maa- ja 
metsätalous, merien ja merenkulun 
tutkimus

Or. en

Tarkistus 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja 
biotalous

2. Euroopan biotalouden haasteet: 
elintarviketurva, kestävä maa- ja 
metsätalous, merien, merenkulun ja 
makean veden tutkimus

Or. en

Tarkistus 1361
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

2. Elintarviketurva, vesi, kestävä 
maatalous, merien ja merenkulun tutkimus, 
vesiviljely, biotalous ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeleminen

Or. pt

Perustelu

Vesi, joka on luonnonvara, vesiviljely ja biologisen monimuotoisuuden suojelu ovat toisiinsa 
liittyviä aloja, jotka olisi lisättävä prioriteettien luetteloon.

Tarkistus 1362
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja 
biotalous

2. Biotalous: elintarviketurva, kestävä 
maatalous, merien ja merenkulun tutkimus 
ja biopohjaiset toimialat

Or. en

Perustelu

Unionin strategian "Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia 
Euroopalle" mukaan biotalous käsittää uusiutuvien luomuresurssien tuotannon ja niiden 
muuttamisen elintarvikkeiksi, rehuiksi, luomutuotteiksi ja bioenergiaksi. Biotalouteen kuuluu 
neljä pääalaa, joita olisi tuettava "Biotalouden" suurhaasteesta: maa- ja metsätalous; 
kalastus ja vesiviljely; luonnonmukaisuuteen perustuvat toimialat sekä elintarvikeala. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Tarkistus 1363
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja 
metsätalous, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous

Or. en

Tarkistus 1364
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden kestävä 
tuotanto kehittämällä tuottavia, kestäviä ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja ja biologisen 
monimuotoisuuden palauttamista sekä 
kilpailukykyisiä ja vähähiilisiä
toimitusketjuja. Tämä nopeuttaa Euroopan 
siirtymistä kestävään biotalouteen.

Or. en

Tarkistus 1365
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten, 
korkealaatuisten ja ravintoarvoltaan 
korkeiden elintarvikkeiden ja muiden 
biopohjaisten tuotteiden riittävä saanti 
kehittämällä tuottavia ja resurssitehokkaita 
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ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

alkutuotantojärjestelmiä sekä 
elintarvikkeiden jalostusjärjestelmiä ja 
edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyisiä
ja vähähiilisiä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Or. en

Tarkistus 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyisiä
ja kestäviä toimitusketjuja. Tämä nopeuttaa 
Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Or. en

Tarkistus 1367
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
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resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

resurssitehokkaita ja turvallisia 
alkutuotantojärjestelmiä ja edistämällä 
niihin liittyviä ekosysteemipalveluja sekä 
kilpailukykyistä ja vähähiilistä 
toimitusketjuja. Tämä nopeuttaa Euroopan 
siirtymistä kestävään biotalouteen.

Or. en

Tarkistus 1368
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Tämä elintarvikehätä ei 
oikeuta nykyistä epätasapainoa 
kansallisella tasolla usein liikaa 
tuotettujen elintarvikkeiden ja jatkuvasti 
kasvavan elintarviketuonnin välillä eikä 
se myöskään selitä maailmanlaajuisten 
elintarvikeverkkojen lisääntyvää 
monimutkaisuutta. Näin ollen on tärkeää, 
että Euroopan unioni voi valvoa 
toimitusketjuja tehokkaammin ottaen 
ensisijaisesti huomioon kausivaihtelut, 
tuotteiden alkuperän ja elintarvikkeiden 
jäljitettävyyden. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 



PE492.789v01-00 52/184 AM\907849FI.doc

FI

miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden jäljitettävyyden parantaminen on Euroopan unionin keskeinen tavoite, jotta 
ruokamyrkytystapausten alkuperä voidaan todentaa helpommin ja välttää siten saastumisen 
lähteen määrittämisen viivästyminen. Tässä yhteydessä tarjoaa Saksassa kesäkuussa 2011 
puhjennut E.coli-terveyskriisi erityisen osuvan esimerkin. 
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Tarkistus 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen, 
kohtuuhintainen ja varma ravitsevien 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
veden, energian ja teollisuustuotteiden 
saanti olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit ja muut resurssit 
vähenevät kaiken aikaa (öljyn ja 
nestekaasun tuotannon odotetaan 
pienenevän noin 60 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
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merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1370
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
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energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

puhtaan veden, energian ja 
teollisuustuotteiden saanti olosuhteissa, 
joissa fossiilisten polttoaineiden resurssit 
vähenevät kaiken aikaa (öljyn ja 
nestekaasun tuotannon odotetaan 
pienenevän noin 60 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
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ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 

ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
puhtaan veden, energian ja 
teollisuustuotteiden saanti olosuhteissa, 
joissa fossiilisten polttoaineiden resurssit 
vähenevät kaiken aikaa (öljyn ja 
nestekaasun tuotannon odotetaan 
pienenevän noin 60 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 203026 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
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lähestymistapojen soveltamista. liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1372
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 
bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen osoittaa. On 
olemassa vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ekosysteemipalvelujen 
tuottamiseksi maatalousmaasta, metsistä, 
meristä ja makeista vesistä yhdistämällä 
agronomiset ja ympäristötavoitteet 
kestävämmäksi tuotannoksi.

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 
bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen sekä kalastuksen 
romahdus osoittaa. On olemassa vielä 
käyttämättömiä mahdollisuuksia 
ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi 
maatalousmaasta, metsistä, meristä ja 
makeista vesistä yhdistämällä agronomiset 
ja ympäristötavoitteet kestävämmäksi 
tuotannoksi ja hyödyntämällä 
luonnonvaraisia kalakantoja kestävällä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 1373
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 
bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen osoittaa. On 
olemassa vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ekosysteemipalvelujen 
tuottamiseksi maatalousmaasta, metsistä, 
meristä ja makeista vesistä yhdistämällä 
agronomiset ja ympäristötavoitteet 
kestävämmäksi tuotannoksi.

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 
bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen osoittaa. On 
olemassa vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ekosysteemipalvelujen 
tuottamiseksi maatalousmaasta, metsistä, 
meristä ja makeista vesistä yhdistämällä 
agronomiset ja ympäristötavoitteet 
kestävämmäksi ja turvallisemmaksi 
tuotannoksi.

Or. en

Tarkistus 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi metsien biomassan ja 
maatalouden, vesiviljelyn, teollisuuden ja 
myös kotitalouksien jätevirtojen 
mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää 

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi maatalouden ja 
metsien biomassan ja maatalouden, 
vesiviljelyn, teollisuuden ja myös 
kotitalouksien jätevirtojen mahdollisuudet 
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paremmin. voitaisiin hyödyntää paremmin.

Or. en

Tarkistus 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi metsien biomassan ja 
maatalouden, vesiviljelyn, teollisuuden ja 
myös kotitalouksien jätevirtojen 
mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää 
paremmin.

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi maatalouden ja 
metsien biomassan ja maatalouden, 
vesiviljelyn, teollisuuden ja myös 
kotitalouksien jätevirtojen mahdollisuudet 
voitaisiin hyödyntää paremmin.

Or. en

Tarkistus 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi metsien biomassan ja 
maatalouden, vesiviljelyn, teollisuuden ja 
myös kotitalouksien jätevirtojen 
mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää 
paremmin.

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi maatalouden ja 
metsien biomassan ja maatalouden, 
vesiviljelyn, teollisuuden ja myös 
kotitalouksien jätevirtojen mahdollisuudet 
voitaisiin hyödyntää paremmin.

Or. en
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Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että maataloudella on itsellään hyvät mahdollisuudet tuottaa ja käyttää 
biomassaa kestävästi viljelemällä kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvia kasveja, 
jalostamalla tarvittavat ominaisuudet sisältäviä kasveja ja viljelemällä kasveja porrastetusti.

Tarkistus 1377
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisen vähän jätettä tuottavan 
tuotantoketjun luomiseen, jolla voidaan 
turvata elintarvikehuolto myös 
muuttuneissa ilmasto-oloissa ja väestön 
kasvaessa, voi sisältyä 
hallintojärjestelmien tehostamista 
tuotantopanosten vähimmäistämiseksi 
maa-/vedenpinnan tasolla ja koko 
toimitusketjun osalta. Maanviljelijöiden 
yhteistä tietämystä luonnonvaroista, 
luonnonmukaisista prosesseista ja 
tuotteiden laadusta voidaan hyödyntää 
perustana ulkoisia panoksia koskevan 
riippuvaisuuden vähimmäistämiselle. 
Myös kuluttajien luottamukseen ja 
tuottajien tuomiseen lähemmäksi 
kuluttajia perustuva elintarvikeketjun 
lyhentäminen tarjoaa perustan vähän 
jätettä tuottavalle tuotantoketjulle ja 
vastaa samalla kuluttajien toiveisiin saada 
korkealaatuisia ja eläinten hyvinvointi 
huomioon ottaen tuotettuja 
elintarvikkeita.

Or. en

Tarkistus 1378
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin.

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin. 
Luonnonvaraperustan, myös biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemisen ja 
luonnontilaisten ja puoliksi 
luonnontilaisten, elintärkeitä palveluja 
yhteiskunnalle tuottavien ekosysteemien 
toimivuuden välistä yhteyttä käsittelevä 
tieteellinen todistusaineisto on laaja ja 
tunnustettu, ja kyseiseen aineistoon 
perustuvia ratkaisuja on myös pantu 
täytäntöön. Tavoitteena on luoda 
elintarvikkeiden tuotantojärjestelmiä, 
joilla tuotantoon tarvittavia 
luonnonvaroja ei heikennetä, vaan sen 
sijaan resurssiperustaa vahvistetaan ja 
ravitaan, jolloin luodaan mahdollisuus 
luoda kestävää vaurautta. 

Or. en

Tarkistus 1379
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin.

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin. Tässä 
yhteydessä on otettava huomioon 
syrjäisimpien alueiden erityisolot 
erityisesti kun on kyse tutkijoiden ja 
innovoijien twinning-hankkeista ja 
verkostoitumisesta.

Or. pt

Perustelu

Kuten Horisontti 2000 -ohjelmaa koskevassa yleisessä tiedonannossa (COM(2011)0808) 
todettiin, syrjäseutujen erityisolot on otettava huomioon erityisesti kun on kyse tutkijoiden ja 
innovoijien twinning-hankkeista ja verkostoitumisesta.

Tarkistus 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
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elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin.

elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Elintarviketuotannon 
tuotanto-, jakelu-, markkinointi-, kulutus-
ja sääntelytapojamme koskevia reaktioita 
on tutkittava tarkemmin ja niitä on 
kehitettävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin.

Or. en

Tarkistus 1381
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin.

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita, kuituja ja muita 
biopohjaisia tuotteita, joiden 
tuotantopanokset, ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin.

Or. en
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Tarkistus 1382
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maailmanpankin käynnistämä ja 
avoimessa kumppanuusyhteistyössä 
lukuisia sidosryhmiä edustavien 
organisaatioiden, kuten FAO, Maailman 
ympäristörahasto, UNDP, UNEP, Unesco, 
Maailmanpankki ja WHO, kanssa 
toteutettu maataloustieteen ja tekniikan 
kehitystä koskeva kansainvälinen 
arviointi (IAASTD) on perusteellisten 
maailmanlaajuisten tieteellisten 
kuulemisten jälkeen jo tuottanut kattavan 
ehdotuksen poliittisiksi toimiksi ja 
etenemissuunnitelmaksi, joita olisi 
hyödynnettävä johtavina periaatteina 
pohdittaessa EU:n lähestymistapaa 
haasteisiin, joita liittyy sellaisten 
elintarvikkeiden tuotanto- ja 
toimitusjärjestelmien kehittämiseen ja 
käyttöönottoon, jotka eivät heikennä 
resurssiperustaa.

Or. en

Tarkistus 1383
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
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sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. Mikään 
vaurautta tuottava järjestelmä ei voi 
kuitenkaan olla kilpailukykyinen, mikäli 
se heikentää resurssiperustaansa, ja siksi 
on otettava käyttöön aidosti kestäviä 
järjestelmiä luonnonmukaisten prosessien 
valjastamiseksi. Biotalouteen kuuluu 
markkinasuuntautuneiden toimintojen 
ohella myös suuri joukko 
julkishyödykkeisiin liittyviä toimintoja, 
jotka olisi säilytettävä, jotta varmistetaan, 
että yhteiskunta voi jatkossakin käyttää 
nykyisin markkinamekanismien 
ulkopuolella olevia palveluja, kuten 
maatalous- ja metsämaisemat, viljellyn 
maatalousmaan ja metsien biologinen 
monimuotoisuus, veden laatu ja 
saatavuus, maaperän toiminnallisuus, 
ilmaston vakaus, ilmanlaatu ja kyky 
vastustaa tulvia ja tulipaloja.
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien, kuluttajien ja 
loppukäyttäjien välillä. Unionin tason 
toimia tarvitaan myös varmistamaan tämän 
haasteen yhdenmukainen käsittely eri 
sektoreilla ja tiiviiden yhteyksien luominen 
asiaan liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
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unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 1384
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään 
maatalouteen ja yleiseen biotalouteen 
liittyvät haasteet ovat luonteeltaan 
yleiseurooppalaisia ja maailmanlaajuisia. 
Unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan koota klustereita 
sellaisen kattavuuden ja kriittisen massan 
saavuttamiseksi, jolla voidaan täydentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden tai 
jäsenvaltioiden ryhmien toteuttamia toimia. 
Useisiin toimijoihin perustuva 
lähestymistapa varmistaa tarvittavan 
vuorovaikutuksen tutkijoiden, yritysten, 
maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
kuiduiksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi sekä keskeiset 
ekosysteemipalvelut, jotka jäävät nykyisin 
huomiotta – tuottaa suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Jos sitä hallitaan 
kestävällä tavalla, se voi pienentää 
alkutuotannon ja koko toimitusketjun 
ekologista jalanjälkeä. Se voi parantaa 
niiden kilpailukykyä ja tarjota työpaikkoja 
ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maa- ja 
metsätalouteen ja yleiseen biotalouteen 
liittyvät haasteet ovat luonteeltaan 
yleiseurooppalaisia ja maailmanlaajuisia. 
Unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan koota klustereita 
sellaisen kattavuuden ja kriittisen massan 
saavuttamiseksi, jolla voidaan täydentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden tai 
jäsenvaltioiden ryhmien toteuttamia toimia. 
Useisiin toimijoihin perustuva 
lähestymistapa varmistaa tarvittavan
vuorovaikutuksen tutkijoiden, yritysten, 
maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
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tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla.
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa-, meri- ja vesiympäristöissä 
ja niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
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Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä, lisätä 
Euroopan omavaraisuutta ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
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yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 1387
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
ja turvallisen tuotannon maa- ja 
vesiympäristöissä ja niiden muuntamisen 
elintarvikkeiksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi sekä tähän liittyvät julkiset 
hyödykkeet – tuottaa suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Jos sitä hallitaan 
kestävällä tavalla, se voi pienentää 
alkutuotannon ja koko toimitusketjun 
ekologista jalanjälkeä. Se voi parantaa 
niiden kilpailukykyä ja tarjota työpaikkoja 
ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
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toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
rehuksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi sekä tähän liittyvät julkiset 
hyödykkeet – tuottaa suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Jos sitä hallitaan 
kestävällä tavalla, se voi pienentää 
alkutuotannon ja koko toimitusketjun 
ekologista jalanjälkeä. Se voi parantaa 
niiden kilpailukykyä ja tarjota työpaikkoja 
ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
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voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
rehuksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi sekä tähän liittyvät julkiset 
hyödykkeet – tuottaa suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Jos sitä hallitaan 
kestävällä tavalla, se voi pienentää 
alkutuotannon ja koko toimitusketjun 
ekologista jalanjälkeä. Se voi parantaa 
niiden kilpailukykyä ja tarjota työpaikkoja 
ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
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koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 1390
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", vesialan 
eurooppalainen innovaatiokumppanuus,
yhteinen kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
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kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

Or. en

Tarkistus 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", vesialan 
eurooppalainen innovaatiokumppanuus,
yhteinen kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
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ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

Or. en

Tarkistus 1392
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, unionin 
turvallisuusstrategia, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
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resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

Or. en

Tarkistus 1393
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Haasteisiin perustuvia toimia, joissa 
keskitytään yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin hyötyihin ja biotalouteen 
liittyvien sektoreiden ja markkinoiden 
uudenaikaistamiseen, tuetaan monialaisen 
tutkimuksen kautta, joka edistää 
innovointia ja johtaa uusien käytäntöjen, 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. 
Innovointiin sovelletaan laaja-alaista 
lähestymistapaa, joka kattaa teknologisen, 
ei-teknologisen, organisatorisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen innovoinnin ja 
muun muassa uudet liiketoimintamallit, 
brändin rakentamisen ja palvelut.

Haasteisiin perustuvia toimia, joissa 
keskitytään ekologisiin, yhteiskunnallisiin 
ja taloudellisiin hyötyihin ja biotalouteen 
liittyvien sektoreiden ja markkinoiden ja 
siihen osallistuvien toimijoiden 
uudenaikaistamiseen, tuetaan monialaisen 
tutkimuksen kautta, joka edistää 
innovointia ja johtaa uusien käytäntöjen, 
kestävien tuotteiden ja prosessien 
kehittämiseen. Innovointiin sovelletaan 
laaja-alaista lähestymistapaa, joka kattaa 
teknologisen, ei-teknologisen, 
organisatorisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
innovoinnin ja muun muassa uudet 
liiketoimintamallit, brändin rakentamisen 
ja palvelut. Maanviljelijöiden ja pk-
yritysten mahdollisuudet osallistua 
innovointiin alalla on otettava 
täysimääräisesti huomioon. Biopohjaista 
taloutta koskevassa lähestymistavassa on 
pidettävä mielessä paikallisia valmiuksia 
lisäävän paikallistiedon merkitys samalla 
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kun otetaan huomioon tietojen 
monimuotoisuus ja monisyisyys.

Or. en

Tarkistus 1394
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

a) Kestävä maa- ja metsätalous a) Kestävä maatalous, mukaan lukien 
maanviljely, karjankasvatus ja 
metsätalous

Or. en

Tarkistus 1395
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

a) Kestävä maa- ja metsätalous a) Kestävä maatalous

Or. en

Tarkistus 1396
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 

Toimissa keskitytään kestävämpiin ja 
tuottavampiin maatalousjärjestelmiin, 
jotka ovat sekä resurssitehokkaita (myös 
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luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja 
sen lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

vähähiilisiä) että muutoksiin hyvin 
sopeutuvia ja samalla yhteensopivia 
kehittyvään biotalouteen liittyvien uusien 
vaatimusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita että muutoksiin hyvin 
sopeutuvia, samalla kun kehitetään 
palveluita, toimintamalleja ja politiikkoja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan veden 
ja maaperän kaltaiset luonnonvarat ja 
pidetään yllä ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
ottamaan käyttöön kestävämpiä ja 
tuottavampia maatalousjärjestelmiä, 
karjanhoito mukaan lukien, ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä ja 
vähän vettä käyttäviä) että muutoksiin 
hyvin sopeutuvia ja jotka tuottavat 
vähemmän jätettä. Toimissa keskitytään 
lisäksi elinkelpoisia maaseutuelinkeinoja 
tukevien palveluiden, toimintamallien ja 
politiikkojen kehittämiseen sekä 
kestävään kuluttamiseen kannustamiseen.
Metsätalouden osalta tavoitteena on 
tuottaa kestävällä tavalla biopohjaisia 
tuotteita, ekosysteemipalveluita ja 
riittävästi biomassaa ottaen 
metsätalouteen liittyvät taloudelliset, 
ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat 
asianmukaisesti huomioon. Toimissa 
keskitytään kehittämään edelleen 
tuotantoa ja resurssitehokkaiden 
metsätalousjärjestelmien kestävyyttä: 
kyseiset järjestelmät ovat keskeisessä 
osassa metsien vastustuskyvyn ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelun 
vahvistamiseksi ja niiden avulla 
biomassan kysynnän kasvu voidaan 
tyydyttää. Myös metsätalouteen liittyvät 
palvelut, kuten vedenpuhdistus, biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
(maatalouden tuholaisten luonnolliset 
viholliset mukaan lukien), sekä 
kulttuurikysymykset olisi otettava 
huomioon.
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Or. en

Tarkistus 1399
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat maailmanlaajuisesti ja 
parannetaan ekosysteemipalveluja, mukaan 
lukien biologisen monimuotoisuuden ja 
luonnollisten elinympäristöjen 
suojeleminen ja ilmastonmuutokseen 
mukautuminen ja sen lieventäminen. 
Toimissa suositaan järjestelmällisiä 
lähestymistapoja ja keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, myös 
luonnonmukaiseen viljelyyn, jotka ovat 
sekä resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä 
ja vähäisin tuotantopanoksin toimivia) 
että muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla 
kun kehitetään palveluita, toimintamalleja 
ja politiikkoja elintarvikkeiden 
tuotantojärjestelmien moninaisuuden 
varmistamiseksi ja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1400
Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
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elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat, biologinen monimuotoisuus 
mukaan lukien, ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä ja 
vähäisin ulkoisin tuotantopanoksin 
toimivia, luonnonmukainen viljely 
mukaan lukien), joilla suojellaan 
luonnonvaroja, jotka ovat monipuolisia ja 
jotka kykenevät mukautumaan 
ympäristön muuttumiseen ja sopeutuvat 
hyvin muutoksiin, samalla kun kehitetään 
palveluita, toimintamalleja ja politiikkoja 
erilaisten elintarvikejärjestelmien ja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1401
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat, biologinen monimuotoisuus 
mukaan lukien, Euroopan ja 
maailmanlaajuisesti ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin, joustavampiin ja 
tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä ja 
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maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi. vähäisin ulkoisin tuotantopanoksin 
toimivia, luonnonmukainen viljely 
mukaan lukien), joilla suojellaan 
luonnonvaroja, jotka ovat monipuolisia ja 
jotka kykenevät mukautumaan 
ympäristön muuttumiseen ja sopeutuvat 
hyvin muutoksiin, samalla kun kehitetään 
palveluita, toimintamalleja ja politiikkoja 
erilaisten elintarvikejärjestelmien ja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat, biologinen monimuotoisuus 
mukaan lukien, Euroopan ja 
maailmanlaajuisesti ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa-, karja-
ja metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä ja 
vähäisin ulkoisin tuotantopanoksin 
toimivia, luonnonmukainen viljely 
mukaan lukien), joilla suojellaan 
luonnonvaroja, jotka ovat monipuolisia ja 
jotka kykenevät mukautumaan 
ympäristön muuttumiseen ja sopeutuvat 
hyvin muutoksiin, samalla kun kehitetään 
palveluita, toimintamalleja ja politiikkoja 
erilaisten elintarvikejärjestelmien ja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.
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Or. en

Perustelu

Karjatalousala on mainittava, sillä se muodostaa merkittävän osan EU:n 
maataloustuotannon kokonaisarvosta. Ehdotuksissa ei saisi pyrkiä parantamaan tehokkuutta 
pelkästään teknisillä ratkaisuilla, vaan niissä olisi keskityttävä myös resursseja säästäviin 
tuotantojärjestelmiin.

Tarkistus 1403
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvaraperusta ja biologinen 
monimuotoisuus ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä), 
jotka suojelevat luonnonvaroja ja ovat 
monipuolisia sekä muutoksiin hyvin 
sopeutuvia, samalla kun kehitetään 
palveluita, toimintamalleja ja politiikkoja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1404
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – a alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat, biologinen monimuotoisuus
mukaan lukien, Euroopan ja 
maailmanlaajuisesti ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (vähähiilinen, sisäistä 
kulutusta heikosti vastaava ja integroitu 
maatalous mukaan luettuna) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Or. es

Perustelu

Tässä tarkistuksessa suhtaudutaan biologiseen monimuotoisuuteen luonnonvarana, jota on 
suojeltava resurssitehokkain toimenpitein.

Tarkistus 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
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resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, ja 
parantamaan maataloustuotteiden laatua 
ja arvoa samalla kun kehitetään palveluita, 
toimintamalleja ja politiikkoja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja pidetään yllä ja 
parannetaan ekosysteemipalveluja, mukaan 
lukien ilmastonmuutokseen mukautuminen 
ja sen lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
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elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähän vettä 
kuluttavia ja vähähiilisiä) että muutoksiin 
hyvin sopeutuvia, samalla kun kehitetään 
palveluita, toimintamalleja ja politiikkoja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1408
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Kestävä metsätalous
Tavoitteena on tuottaa kestävällä tavalla 
riittävästi biomassaa metsistä 
metsätalouteen liittyvät taloudelliset, 
ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat 
asianmukaisesti huomioon ottaen. Näin 
turvataan luonnonvarat ja 
ekosysteemipalvelut, myös 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventäminen ja niihin sopeutuminen. 
Toimissa keskitytään kehittämään 
kestäviä metsätalousjärjestelmiä edelleen 
niiden muuttamiseksi erittäin tuottaviksi 
ja resurssitehokkaiksi ja niiden 
asettamiseksi keskeiseen asemaan 
metsäkantojen sopeutumiskyvyn 
vahvistamisessa sekä biologisen 
monimuotoisuuden suojelemisen 
varmistamisessa samalla kun metsien 
biomassan tuotannolle asetetut uudet 
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vaatimukset täytetään.

Or. en

Tarkistus 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

b) Kestävä ja kilpailukykyinen maatalous-
ja elintarvikeala turvallista ja terveellistä 
ruokavaliota varten

b) Kestävä ja kilpailukykyinen maatalous-
ja elintarvikeala turvallista, 
kohtuuhintaista ja terveellistä ruokavaliota 
varten

Or. en

Tarkistus 1410
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta sekä 
elintarvikkeiden kulutuksesta
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveellisten, aitojen, korkealaatuisten ja 
turvallisten elintarvikkeiden laaja 
valikoima kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja
lisäaineita ja jotka tuottavat vähemmän 
sivutuotteita, jätteitä ja kasvihuonekaasuja.
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Kilpailukyky voidaan määritellä eri tavoin 
eri tasoilla, ja tavoitteena on kehittää 
järjestelmiä, joiden avulla maanviljelijät 
voivat olla kilpailukykyisiä paikallisella ja 
alueellisella tasolla; EU:n toimintatavan 
olisi oltava johdonmukainen, jotta 
pyrkimykset pitää yllä kilpailukykyä 
maailmanmarkkinoilla eivät haittaa EU:n 
ponnisteluja ja rahoitustoimia, joiden 
tavoitteena on luoda elinvoimaisia 
paikallisia talouksia ja lyhyitä 
elintarvikkeiden tuotanto- ja 
toimitusketjuja. Runsaasti 
tuotantopanoksia kuluttavien, aiemmin 
"kilpailukykyisinä" ja "tuottavina"
pidettyjen tuotantojärjestelmien kielteisiä 
ulkoisvaikutuksia olisi tarkasteltava 
perusteellisesti ja kaikissa 
"kohtuuhintaisia" elintarvikkeita 
koskevissa käsityksissä olisi myös otettava 
huomioon ympäristö- ja 
kansanterveysvaikutuksista 
veronmaksajille ja julkiselle taloudelle 
aiheutuvat kustannukset.

Or. en

Tarkistus 1411
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta sekä 
elintarvikkeiden kulutuksesta
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveellisten, aitojen, korkealaatuisten ja 
turvallisten elintarvikkeiden laaja 
valikoima kaikille, tietoon perustuvat 
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käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja
lisäaineita ja jotka tuottavat vähemmän 
sivutuotteita, jätteitä ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta sekä 
elintarvikkeiden kulutuksesta
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveellisten, aitojen, korkealaatuisten ja 
turvallisten elintarvikkeiden laaja 
valikoima kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja
lisäaineita ja jotka tuottavat vähemmän 
sivutuotteita, jätteitä ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Perustelu

Elintarviketuotannon monipuolisuus pitää yllä ja lisää lautasillemme annostellun ruuan 
monipuolisuutta ja parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tuomalla kuluttajat ja 
tuottajat koko ketjun kattavassa lähestymistavassa uudelleen aidon ja luonnollisen ruuan 
piiriin parannetaan kansanterveyttä ja saadaan kuluttajat toimimaan kestävämmin.

Tarkistus 1413
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta sekä 
elintarvikkeiden kulutuksesta
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat
terveellisten, korkealaatuisten ja 
turvallisten elintarvikkeiden laaja 
valikoima kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset sekä ympäristöä koskevat 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
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ja kasvihuonekaasuja. tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 1415
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Tavoitteena on täyttää laadukkaita, 
turvallisia, terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
laadukkaat, terveelliset ja turvalliset 
elintarvikkeet kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Or. it

Tarkistus 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta, jakelusta ja 
kulutuksesta kestävämpää ja parantaa 
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kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

elintarvikealan kilpailukykyä. Toimien 
painopisteenä ovat terveelliset ja turvalliset 
elintarvikkeet kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 1417
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

c) Elollisten vesiluonnonvarojen 
potentiaalin hyödyntäminen

c) Vesiluonnonvarojen potentiaalin 
hyödyntäminen kestävän 
kalastuksenhoidon avulla

Or. en

Tarkistus 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 

Tavoitteena on hyödyntää 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
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meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi ottaen 
meriympäristön asettamat rajoitukset sekä 
sen tarjoamat mahdollisuudet 
asianmukaisesti huomioon. Meret ja 
valtameret ovat myös ratkaisevassa 
asemassa ilmaston säätelyssä ja ihmisen 
toiminta sekä ilmastonmuutos vaikuttavat 
niihin suuresti. Yleistavoitteena on 
kehittää monialaista meri- ja 
merenkulkualan tieteellistä ja 
teknologista tietämystä sinisen 
kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi 
kaikilla meri- ja merenkulkuteollisuuden 
aloilla, samalla kun pienennetään
hiilijalanjälkeä, vähennetään saasteita, 
suojellaan meriympäristöä ja 
sopeudutaan ilmastonmuutokseen.

Or. en
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Tarkistus 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hoitaa elollisia 
vesiluonnonvaroja Euroopan valtameristä,
meristä ja sisävesistä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta, 
hyödykkeitä ja palveluja tuottavien 
ekosysteemien kestävää hallinnointia ja 
kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä 
eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri- ja merenkulkuinnovoinnin
lisäämiseen bioteknologian avulla älykkään 
"sinisen" kasvun vauhdittamiseksi.
Monialaista tieteellistä ja teknologista 
makean veden ja meri- ja 
merenkulkutietämystä käsitellään, jotta 
merien ja sisävesien potentiaalia voidaan 
hyödyntää kaikilla eri meri- ja 
merenkulkualoilla ja suojella samalla 
ympäristöä ja sopeutua 
ilmastonmuutokseen.
.

Or. en

Tarkistus 1421
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi. Ennalta 
varautumisen periaate sekä 
kansalaisyhteiskunnan tuntema huoli 
bioteknologian käytöstä ja leviämisestä 
avoimissa merten ekosysteemeissä on 
tällöin otettava huomioon. 

Or. en

Tarkistus 1422
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi biologista 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja samalla suojellen. 
Toimissa keskitytään elintarviketurvaan 
kohdistuvan optimaalisen vaikutuksen 
saavuttamiseen kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
eurooppalaista vesiviljelyä 
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bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

maailmanlaajuisen talouden puitteissa.
Bioteknologian käyttöä avoimissa merten 
ekosysteemeissä koskevat huolenaiheet on 
tällöin otettava huolellisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 1423
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi. Näissä toimissa 
otetaan huomioon kansalaisyhteiskunnan 
tuntema huoli tietyntyyppisten 
bioteknologioiden käytöstä avoimissa 
merten ekosysteemeissä.

Or. en

Tarkistus 1424
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää ja pitää yllä 
elollisia vesiluonnonvaroja kestävästi 
Euroopan valtameristä ja meristä saatavan 
sosiaalisen ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää ja pitää yllä 
elollisia vesiluonnonvaroja kestävästi 
Euroopan valtameristä ja meristä saatavan 
sosiaalisen ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta (mukaan luettuna 
ravinteiden, energian, hiilen, veden ja 
maankäytön tehokkuus) kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta ja käyttää täysin 
hyväksi biojätteen kaikkia 
mahdollisuuksia, mikä edellyttää suljetun 
ravinnepiirin kehittämistä kaupunki- ja 
maaseutualueiden välille. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen toisen ja 
kolmannen sukupolven biojalostamojen 
kehittämiseen, joissa käytetään
maatalouden ja metsänhoidon
alkutuotannosta saatavaa biomassaa ja 
muita jätteitä, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja kaupunkien 
biojätteen muuntamisella maatalouden 
panoksiksi tehokkaan puhdistuksen 
avulla. Tällä tavalla edistetään uusia 
markkinoita ja luodaan alkutuotannossa 
työskenteleville tuottajille 
mahdollisuuksia uusiin ansiotuloihin
tukemalla standardointia,
sertifiointiohjelmia, sääntelyä ja 
demonstrointi-/kenttäkoetoimia ja muita 
toimia ottaen huomioon biotalouden 
vaikutuksen maankäyttöön ja maankäytön 
muutokset.

Or. en
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Tarkistus 1427
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää uusiutuvan 
energian käyttöön perustuvaa, 
energiatehokasta, resurssitehokasta, 
kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
tarvittaessa standardointia, mutta myös 
tukemalla sääntelyä ja demonstrointitoimia 
ja muita toimia ottaen huomioon 
biotalouden ympäristö- ja sosioekonomiset 
vaikutuksen maankäyttöön ja maankäytön 
muutokset.

Or. en

Tarkistus 1428
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta resursseja 
säästäen ja niitä tehokkaasti käyttäen. 
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keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Toimissa keskitytään biotalouden 
edistämiseen muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla niin 
standardointia kuin erilaistumistakin, 
sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset 
sekä kansalaisyhteiskunnan esittämät 
näkemykset ja huolenaiheet.

Or. en

Tarkistus 1429
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
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huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset 
sekä kansalaisyhteiskunnan esittämät 
näkemykset ja huolenaiheet.

Or. en

Tarkistus 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet (myös vesi-
ja energiaprosessit ja -tuotteet) 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Or. en

Tarkistus 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
tuotetaan ja käytetään alkutuotannosta 
saatavaa biomassaa, biojätettä ja 
biopohjaisen teollisuuden sivutuotteita, ja 
uusien markkinoiden avaamiseen 
tukemalla standardointia, sääntelyä ja 
demonstrointi-/kenttäkoetoimia ja muita 
toimia ottaen huomioon biotalouden 
vaikutuksen maankäyttöön ja maankäytön 
muutokset.

Or. en

Tarkistus 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
tuotetaan ja käytetään alkutuotannosta 
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biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

saatavaa biomassaa, biojätettä ja 
biopohjaisen teollisuuden sivutuotteita, ja 
uusien markkinoiden avaamiseen 
tukemalla standardointia, sääntelyä ja 
demonstrointi-/kenttäkoetoimia ja muita 
toimia ottaen huomioon biotalouden 
vaikutuksen maankäyttöön ja maankäytön 
muutokset.

Or. en

Tarkistus 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
tuotetaan ja käytetään alkutuotannosta 
saatavaa biomassaa, biojätettä ja 
biopohjaisen teollisuuden sivutuotteita, ja 
uusien markkinoiden avaamiseen 
tukemalla standardointia, sääntelyä ja 
demonstrointi-/kenttäkoetoimia ja muita 
toimia ottaen huomioon biotalouden 
vaikutuksen maankäyttöön ja maankäytön 
muutokset.

Or. en

Perustelu

Integroitujen biojalostamojen kehittäminen ei saa rajoittua niiden käyttöön.
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Tarkistus 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää vähäpäästöistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Or. en

Tarkistus 1435
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Monialainen merien ja merenkulun 
tutkimus
Meren elollisten ja elottomien 
luonnonvarojen hyödyntäminen sekä 
merienergian eri lähteiden käyttö ja 
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merien käyttökohteiden moninaisuus 
synnyttävät monialaisia tieteellisiä ja 
teknologisia haasteita. Meret ja 
valtameret ovat myös ratkaisevassa 
asemassa ilmaston säätelyssä, mutta 
niihin vaikuttavat suuresti ihmisen 
toiminta sisämaassa, rannikoilla ja 
merellä sekä ilmastonmuutos. 
Yleistavoitteena on kehittää monialaista 
meri- ja merenkulkualan tieteellistä ja 
teknologista tietämystä (myös tutkimalla 
pelagisia lintuja) sinisen 
kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi 
kaikilla meri- ja merenkulkuteollisuuden 
aloilla, samalla kun suojellaan 
meriympäristöä ja sopeudutaan 
ilmastonmuutokseen. Tämä meri- ja 
merenkulkualan tutkimuksen strategisesti 
koordinoitu lähestymistapa, joka kattaa 
kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelman 
haasteet ja pilarit, tukee myös asiaa 
koskevien unionin toimintapolitiikkojen 
täytäntöönpanoa keskeisten sinisen 
kasvun tavoitteiden toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Teresa Riera Madurellin mietinnön tarkistukseen 168. Tarkistuksessa 
otetaan huomioon, että tiettyjen merilintujen tutkimus kehittyy nopeasti ja on osoittautumassa 
erittäin hyödylliseksi pyrittäessä ymmärtämään meriympäristön koko laajuudessaan.

Tarkistus 1436
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

2.3 a Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
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ilmastonmuutokseen mukautuminen ja 
sen lieventäminen, kehittäen samalla 
palveluja, toimintamalleja ja politiikkoja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi, arktisten alueiden 
alkuperäiskansojen elinkeinot mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 1437
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on siirtyminen 
luotettavaan, kestävään ja 
kilpailukykyiseen energiajärjestelmään 
niukkenevien resurssien, kasvavien 
energiatarpeiden ja ilmastonmuutoksen 
uhan edessä.

Erityistavoitteena on siirtyminen 
luotettavaan, kohtuuhintaiseen, kestävään 
ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään
niukkenevien resurssien, kasvavien 
energiatarpeiden ja ilmastonmuutoksen 
uhan edessä.

Or. de

Tarkistus 1438
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä. Lisäksi 20 prosenttia energian 
loppukäytöstä pitäisi kattaa uusiutuvilla
energialähteillä vuoteen 2020 mennessä, ja 
energiatehokkuuden pitäisi parantua 20 
prosenttia. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää 
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tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 
80 prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 
2,5 prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän 
trendin jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Järjestelmä on 
uudistettava tällä tavoin, sillä koska 
energian maailmanmarkkinahinnat 
vaihtelevat voimakkaasti (ja 
toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä), energialähteitä 
verotetaan jatkuvasti ankarammin ja 
unionin ympäristö- ja 
ilmastonmuutoslainsäädäntöön 
sopeutumisen kustannukset ovat korkeat,
Euroopan teollisuus ja kuluttajat käyttävät 
entistä suuremman osan tuloistaan 
energiaan.

Or. it

Tarkistus 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiaa pitäisi säästää
20 prosenttia. Kasvihuonekaasupäästöjä 
on vähennettävä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen 
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siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

saavuttaminen edellyttää sitä, että suurin 
osa Euroopan käyttämästä energiasta on 
tuotettava uusiutuvan energian 
teknologioilla vuosisadan puoliväliin 
mennessä. Tämän rinnalla on 
noudatettava kunnianhimoista 
energiatehokkuuspolitiikkaa 
kustannustehokkaimpana keinona 
saavuttaa hiilestä irrottautumista koskevat 
pitkän aikavälin tavoitteemme. Siksi on 
aiheellista osoittaa kolme neljäsosaa 
tämän haasteen rahoituksesta uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen ja innovointiin. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää energiajärjestelmän uudistamista 
siten, että siinä yhdistyvät kestävä matala 
hiiliprofiili, energiavarmuus ja 
kohtuuhintaisuus, samalla kun parannetaan 
Euroopan taloudellista kilpailukykyä. 
Eurooppa on vielä kaukana tästä yleisestä 
tavoitteesta. 80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Tarkistus 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. 
Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä. Kaikki energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 hiilestä 
irtautumista koskevat skenaariot 
osoittavat, että tämän vuosisadan 
puoliväliin mennessä suurin osa 
energiansaantitekniikoista perustuu 
uusiutuviin energialähteisiin. Tämän 
rinnalla on noudatettava 
kunnianhimoista 
energiatehokkuuspolitiikkaa 
kustannustehokkaimpana keinona 
saavuttaa hiilestä irrottautumista koskevat 
pitkän aikavälin tavoitteemme. Siksi on 
aiheellista osoittaa kolme neljäsosaa 
tämän haasteen rahoituksesta uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen ja innovointiin.
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää energiajärjestelmän uudistamista 
siten, että siinä yhdistyvät fossiilisten 
polttoaineiden vaihtoehtojen 
kehittäminen, energiavarmuus ja 
kohtuuhintaisuus, samalla kun parannetaan 
Euroopan taloudellista kilpailukykyä. 
Eurooppa on vielä kaukana tästä yleisestä 
tavoitteesta. 80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 



AM\907849FI.doc 109/184 PE492.789v01-00

FI

todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Tarkistus 1441
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. 
Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä. Kaikki energia-
alan etenemissuunnitelmaan 2050 
sisältyvät hiilestä irtautumista koskevat 
skenaariot osoittavat, että tämän 
vuosisadan puoliväliin mennessä suurin 
osa energiansaantitekniikoista perustuu 
uusiutuvan energian teknologiaan. Siksi 
on aiheellista osoittaa 85 prosenttia tämän 
haasteen rahoituksesta uusiutuvaa 
energiaa ja loppukäytön 
energiatehokkuutta koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
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jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät uusiutuvat energialähteet, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Tarkistus 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. 
Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä 80–-95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä. Energia-alan 
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energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

etenemissuunnitelman 2050 hiilestä 
irtautumista koskevat skenaariot 
osoittavat, että riittävien investointien ja 
riittävän käyttöönoton avulla suurimman 
osan energiansaantitekniikoista on 
perustuttava uusiutuvan energian 
teknologiaan tämän vuosisadan 
puoliväliin mennessä. Siksi on aiheellista 
osoittaa asianmukainen osuus tämän 
haasteen rahoituksesta uusiutuvaa 
energiaa koskevaan tutkimukseen ja 
innovointiin. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Tarkistus 1443
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Siksi on 
aiheellista, että suurin osa tämän 
haasteen rahoituksesta osoitetaan 
uusiutuvaa energiaa, energian 
varastointia, hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia ja hiilineutraalia 
energiantuotantoa koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin sekä 
sähköverkon hallinnoinnin ja 
energiatehokkuuden parantamiseen.
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää energiajärjestelmän uudistamista 
siten, että siinä yhdistyvät matala 
hiiliprofiili, energiavarmuus ja 
kohtuuhintaisuus, samalla kun parannetaan 
Euroopan taloudellista kilpailukykyä. 
Eurooppa on vielä kaukana tästä yleisestä 
tavoitteesta. 80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en
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Tarkistus 1444
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Siksi on 
tärkeää keskittyä parhaan mahdollisen 
uusiutuvan energian integroimista 
koskevan ratkaisun löytämiseen siten, että 
dynaamiset ja ympäristöystävälliset 
tuotantotekniikat ovat tasapainossa 
sähköverkossa. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
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tuloistaan energiaan.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian teknologiat ovat keskeisessä asemassa kaikissa energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 hiilestä irtautumista koskevissa skenaarioissa ja siksi olisi 
tutkimus- ja kehittämistyössä keskityttävä oikean tasapainon löytämiseen integroitaessa uusia 
uusiutuvan energian teknologioita sähköverkkoon.

Tarkistus 1445
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen lopulta 80–95 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 
20 prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä, ellei EU:ssa 
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maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

kehitetä uusia lähteitä kestävällä tavalla.
Energian maailmanmarkkinahinnat 
vaihtelevat voimakkaasti ja 
toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen lopullista vähennystavoitetta vuodelle 2050 ei vielä ole asetettu. 
80-95 prosentin tavoitteet ovat toivottavia, mutta eivät välttämättä toteuttamiskelpoisia. 
Euroopassa on myös uusia kaasu- ja öljylähteitä ja parhaillaan ollaan päättämässä siitä, 
voidaanko niitä hyödyntää kestävästi. Niitä ei saisi unohtaa Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Tarkistus 1446
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 8095 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 8095 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän kehittämistä edelleen
siten, että siinä yhdistyvät matala 
hiiliprofiili, energiavarmuus ja 
kohtuuhintaisuus, samalla kun parannetaan 
Euroopan taloudellista kilpailukykyä. 
Eurooppa on vielä kaukana tästä yleisestä 
tavoitteesta. 80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
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kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen voi lisätä riippuvuutta öljyn ja 
kaasun tuonnista vuoteen 2050 mennessä. 
Energian maailmanmarkkinahinnat 
vaihtelevat voimakkaasti ja 
toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. de

Tarkistus 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala päästöprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
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prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Tarkistus 1448
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Siirtymistä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
osoitetaan, että tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
on suurelta osin toteutettava unionin 
alueella. Tämä merkitsisi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 90 
prosentilla energia-alalla, 80 prosentilla 
teollisuudessa, vähintään 60 prosentilla 
liikenteessä ja noin 90 prosentilla 
asumisessa ja palveluissa vuoteen 2050 
mennessä.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Nimensä mukaisesti ohjelma ulottuu vain vuoteen 2020. Siksi on hyödytöntä viitata 
myöhempien vuosikymmenien mahdollisiin skenaarioihin.
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Tarkistus 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 205027 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että 
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella. 
Tämä merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla energia-alalla, 
80 prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 205027 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että 
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella. 
Tämä merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla energia-alalla, 
80 prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.
Etenemissuunnitelmassa osoitetaan myös, 
että muun muassa kaasun avulla voidaan 
edistää energia-alan muutosta lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 1450
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

Siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 205027 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että 
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella. 
Tämä merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla energia-alalla, 
80 prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 

Komission laatimassa siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa oletetaan, että
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella 
ottaen huomioon, että asiasta ei ole päästy 
maailmanlaajuiseen sopimukseen. Tämä 
merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä jopa yli 90 prosentilla 
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vuoteen 2050 mennessä. energia-alalla, yli 80 prosentilla 
teollisuudessa, 60 prosentilla liikenteessä ja 
90 prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen lopullista vähennystavoitetta vuodelle 2050 ei vielä ole asetettu. 
80-95 prosentin tavoitteet ovat toivottavia, mutta eivät välttämättä toteuttamiskelpoisia.

Tarkistus 1451
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että 
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on
suurelta osin toteutettava unionin alueella. 
Tämä merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla energia-alalla, 
80 prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että 
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
olisi suurelta osin toteutettava unionin 
alueella. Tämä merkitsisi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
energia-alalla, teollisuudessa, liikenteessä,
asumisessa ja palveluissa sekä muilla 
aloilla vuoteen 2050 mennessä.

Or. de

Tarkistus 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Siirtymistä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 205027 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
osoitetaan, että tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella. 
Tämä merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla energia-alalla, 
80 prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Siirtymistä kilpailukykyiseen 
vähäpäästöiseen talouteen vuonna 2050 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
osoitetaan, että tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella. 
Tämä merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla energia-alalla, 
80 prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1453
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen; 
huomattava osa tämän yhteiskunnallisen 
haasteen määrärahoista on siksi 
osoitettava uusiutuvaa energiaa, energian 
jakelua, älykkäitä verkkoja, energian 
varastointia ja energiatehokkuutta 
koskevan tutkimuksen ja innovoinnin 
tukemiseen. Näiden on kuljettava käsi 
kädessä sekä tarjonta- että kysyntäpuoleen 
liittyvien ei-teknologisten ratkaisujen 
kanssa. Kaiken tämän on oltava osa 
yhdennettyä vähähiilisyyteen tähtäävää 
politiikkaa, johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
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kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, joilla tuetaan 
energiahaasteisiin vastaamista ja jotka 
voidaan ottaa laajasti käyttöön 
eurooppalaisilla ja kansainvälisillä 
markkinoilla, ja mahdollistaa älykäs 
kysyntäpuolen hallinta, joka perustuu 
avoimiin ja läpinäkyviin 
energiamarkkinoihin ja älykkäisiin 
energiatehokkuuden hallintajärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1454
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen; 
koska energiatehokkuus- ja uusiutuvan 
energian teknologiat tarjoavat 
kiistattoman vaihtoehdon hiilestä 
irrottautumista koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, on vähintään 75 
prosenttia tämän yhteiskunnallisen 
haasteen määrärahoista osoitettava 
kyseisten teknologioiden edistämiseen.
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
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hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Komission energia-alan etenemissuunnitelmassa korostetaan uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta, sillä ne sisältyvät komission kaikkiin skenaarioihin, joilla pyritään 
saavuttamaan vuodelle 2050 asetetut hiilestä irrottautumista koskevat tavoitteet. Jos 
Eurooppa aikoo päästä tähän, on tutkimusta ja innovointia tuettava merkittävästi.

Tarkistus 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
pienten ja mikroenergiageneraattorien 
tutkimiseen, kehittämiseen ja 
käyttöönottoon. Näiden on kuljettava käsi 
kädessä sekä tarjonta- että kysyntäpuoleen 
liittyvien ei-teknologisten ratkaisujen 
kanssa. Kaiken tämän on oltava osa 
yhdennettyä vähähiilisyyteen tähtäävää 
politiikkaa, johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
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omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, joilla voidaan tukea erityisesti 
uusiutuvan energian integroimiseen 
liittyvien energiahaasteisiin vastaamista ja 
jotka voidaan ottaa laajasti käyttöön 
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hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

eurooppalaisilla ja kansainvälisillä 
markkinoilla, ja mahdollistaa älykäs 
kysyntäpuolen hallinta, joka perustuu 
avoimiin ja läpinäkyviin 
energiamarkkinoihin ja älykkäisiin 
energiatehokkuuden hallintajärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelmassa olisi otettava huomioon sähkön varastoinnin kaltaiset 
energiateknologiat, jotka edesauttavat merkittävästi uusiutuviin energialähteisiin liittyvän 
vaihtelevuuden hillitsemistä.

Tarkistus 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, joilla voidaan tukea erityisesti 
uusiutuvan energian integroimiseen 
liittyvien energiahaasteisiin vastaamista ja 
jotka voidaan ottaa laajasti käyttöön 
eurooppalaisilla ja kansainvälisillä 
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läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

markkinoilla, ja mahdollistaa älykäs 
kysyntäpuolen hallinta, joka perustuu 
avoimiin ja läpinäkyviin 
energiamarkkinoihin ja älykkäisiin 
energiatehokkuuden hallintajärjestelmiin.

Or. fr

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelmassa olisi otettava huomioon sähkön varastoinnin kaltaiset 
energiateknologiat, jotka edesauttavat uusiutuviin energialähteisiin liittyvän vaihtelevuuden 
hillitsemistä.

Tarkistus 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, joilla tuetaan pääasiassa 
uusiutuvan energian integroimiseen 
liittyvien energiahaasteisiin vastaamista ja 
jotka voidaan ottaa laajasti käyttöön 
eurooppalaisilla ja kansainvälisillä 
markkinoilla, ja mahdollistaa älykäs 
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älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

kysyntäpuolen hallinta, joka perustuu 
avoimiin ja läpinäkyviin 
energiamarkkinoihin ja älykkäisiin 
energiatehokkuuden hallintajärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen, sähkön varastointiteknologiat 
mukaan luettuna, tutkimukseen, 
kehittämiseen, demonstrointiin ja 
kaupallistamiseen. Näiden on kuljettava 
käsi kädessä sekä tarjonta- että 
kysyntäpuoleen liittyvien ei-teknologisten 
ratkaisujen kanssa. Kaiken tämän on oltava 
osa yhdennettyä vähähiilisyyteen tähtäävää 
politiikkaa, johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita ja turvallisia 
energiateknologioita ja -palveluja, jotka 
voidaan ottaa laajasti käyttöön 
eurooppalaisilla ja kansainvälisillä 
markkinoilla, ja mahdollistaa älykäs 
kysyntäpuolen hallinta, joka perustuu 
avoimiin ja läpinäkyviin 
energiamarkkinoihin ja älykkäisiin 
energiatehokkuuden ja 
energiaturvallisuuden 
hallintajärjestelmiin.
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Or. en

Tarkistus 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähäpäästöisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähäpäästöisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1461
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kohtuuhintaiseen 
kaupallistamiseen. Näiden on kuljettava 
käsi kädessä sekä tarjonta- että 
kysyntäpuoleen liittyvien ei-teknologisten 
ratkaisujen kanssa. Kaiken tämän on oltava 
osa yhdennettyä vähähiilisyyteen tähtäävää 
politiikkaa, johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. it

Tarkistus 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
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-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

-palvelujen, kaasu mukaan luettuna, 
tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1463
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
uusiutuvan energian teknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
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johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä kestävää 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
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kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1465
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Vähennysten saavuttamiseksi tarvitaan 
merkittäviä investointeja tehokkaiden, 
turvallisten ja luotettavien vähähiilisten 
energiateknologioiden ja -palvelujen 
tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. de
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Tarkistus 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava kustannuksissa ja 
luotettavuudessa pitkälle optimoitujen
energiajärjestelmien kanssa, joilla on 
vakiintuneet toimijat ja teknologiat.
Tutkimus ja innovointi on olennaisen 
tärkeää, jotta näistä uusista, puhtaammista, 
vähähiilisistä ja tehokkaammista 
energialähteistä tulee kaupallisesti 
houkuttelevia tarvittavassa mittakaavassa.
Toimiala ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
yksin pysty kantamaan kustannuksia ja 
riskejä, joiden tärkeimmät taustasyyt
(siirtyminen vähähiiliseen talouteen, 
kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava historiallisille toimijoille ja 
teknologioille suunniteltujen
energiajärjestelmien kanssa, jotka ovat 
saaneet nykypäiviin asti runsaasti 
tutkimusrahoitusta ja tukea. Tutkimus ja 
innovointi on olennaisen tärkeää, jotta 
näistä uusista, puhtaista, vähähiilisistä ja 
tehokkaammista energialähteistä tulee 
kaupallisesti houkuttelevia tarvittavassa 
mittakaavassa. Fossiiliseen 
polttoaineeseen perustuvan teknologian 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen ei näin ollen ole 
rahoituskelpoista tämän 
yhteiskunnallisen haasteen yhteydessä. 
Toimiala ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
yksin pysty kantamaan kustannuksia ja 
riskejä, joiden tärkeimmät taustasyyt
(siirtyminen vähähiiliseen talouteen, 
kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava kustannuksissa ja 

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava historiallisille toimijoille ja 
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luotettavuudessa pitkälle optimoitujen 
energiajärjestelmien kanssa, joilla on 
vakiintuneet toimijat ja teknologiat.
Tutkimus ja innovointi on olennaisen 
tärkeää, jotta näistä uusista, puhtaammista, 
vähähiilisistä ja tehokkaammista 
energialähteistä tulee kaupallisesti 
houkuttelevia tarvittavassa mittakaavassa.
Toimiala ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
yksin pysty kantamaan kustannuksia ja 
riskejä, joiden tärkeimmät taustasyyt
(siirtyminen vähähiiliseen talouteen, 
kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

teknologioille suunnitelluissa 
energiajärjestelmissä, jotka ovat saaneet 
osakseen valtaosan maailman ja 
Euroopan tähän mennessä myöntämästä 
tutkimusrahoituksesta ja tuesta. Tutkimus 
ja innovointi on olennaisen tärkeää, jotta 
näistä uusista, puhtaammista, vähähiilisistä 
ja tehokkaammista energialähteistä tulee 
kaupallisesti houkuttelevia tarvittavassa 
mittakaavassa, ja fossiiliseen 
polttoaineeseen perustuvan teknologian 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen ei näin ollen ole 
rahoituskelpoista tämän 
yhteiskunnallisen haasteen yhteydessä.
Toimiala ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
yksin pysty kantamaan kustannuksia ja 
riskejä, joiden tärkeimmät taustasyyt
(siirtyminen vähähiiliseen talouteen, 
kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 1468
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava kustannuksissa ja 
luotettavuudessa pitkälle optimoitujen 
energiajärjestelmien kanssa, joilla on 
vakiintuneet toimijat ja teknologiat.
Tutkimus ja innovointi on olennaisen 
tärkeää, jotta näistä uusista, puhtaammista,
vähähiilisistä ja tehokkaammista 
energialähteistä tulee kaupallisesti 
houkuttelevia tarvittavassa mittakaavassa.
Toimiala ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
yksin pysty kantamaan kustannuksia ja 

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava historiallisille toimijoille ja 
teknologioille suunnitelluissa 
energiajärjestelmissä, jotka ovat saaneet 
osakseen valtaosan maailman ja 
Euroopan tähän mennessä myöntämästä 
tutkimusrahoituksesta ja tuesta. Tutkimus 
ja innovointi on olennaisen tärkeää, jotta 
uusista, puhtaammista, uusiutuvista ja 
tehokkaammista energialähteistä tulee 
kaupallisesti houkuttelevia tarvittavassa 
mittakaavassa. Toimiala ja yksittäiset 
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riskejä, joiden tärkeimmät taustasyyt
(siirtyminen vähähiiliseen talouteen, 
kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

jäsenvaltiot eivät yksin pysty kantamaan 
kustannuksia ja riskejä, joiden tärkeimmät 
taustasyyt (siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen, kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava kustannuksissa ja 
luotettavuudessa pitkälle optimoitujen 
energiajärjestelmien kanssa, joilla on 
vakiintuneet toimijat ja teknologiat. 
Tutkimus ja innovointi on olennaisen 
tärkeää, jotta näistä uusista, puhtaammista, 
vähähiilisistä ja tehokkaammista 
energialähteistä tulee kaupallisesti 
houkuttelevia tarvittavassa mittakaavassa. 
Toimiala ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
yksin pysty kantamaan kustannuksia ja 
riskejä, joiden tärkeimmät taustasyyt 
(siirtyminen vähähiiliseen talouteen, 
kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen on 
kilpailtava kustannuksissa ja 
luotettavuudessa pitkälle optimoitujen 
energiajärjestelmien kanssa, joilla on 
vakiintuneet toimijat ja teknologiat. 
Tutkimus ja innovointi on olennaisen 
tärkeää, jotta näistä uusista, puhtaammista, 
vähäpäästöisistä ja tehokkaammista 
energialähteistä tulee kaupallisesti 
houkuttelevia tarvittavassa mittakaavassa. 
Toimiala ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
yksin pysty kantamaan kustannuksia ja 
riskejä, joiden tärkeimmät taustasyyt 
(siirtyminen vähäpäästöiseen talouteen, 
kohtuuhintaisten ja turvallisten 
energiantoimitusten turvaaminen) ovat 
markkinoiden ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 1470
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän kehityksen vauhdittaminen 
edellyttää unionin tason strategista 
lähestymistapaa, joka kattaa energian 
toimitukset, kysynnän ja käytön 
rakennuksissa, palveluissa, liikenteessä ja 
teollisuuden arvoketjuissa. Tähän sisältyy 
resurssien yhteensovittaminen unionin 
laajuisesti, mukaan lukien 
koheesiopolitiikan rahastot, erityisesti 
älykästä erikoistumista koskevien 
kansallisten ja alueellisten strategioiden, 
päästökauppajärjestelmän, julkisten 
hankintojen ja muiden 
rahoitusmekanismien kautta. Se edellyttää 
myös uusiutuvia energialähteitä ja 
energiatehokkuutta koskevaa sääntely- ja 
käyttöönottopolitiikkaa, räätälöityä teknistä 
avunantoa ja valmiuksien luomista muiden 
kuin teknologisten esteiden poistamiseksi.

Tämän kehityksen vauhdittaminen 
edellyttää unionin tason strategista 
lähestymistapaa, joka kattaa energian 
toimitukset, kysynnän ja käytön 
rakennuksissa, palveluissa, liikenteessä ja 
teollisuuden arvoketjuissa. Tähän sisältyy 
resurssien yhteensovittaminen unionin 
laajuisesti, mukaan lukien 
koheesiopolitiikan rahastot, erityisesti 
älykästä erikoistumista koskevien 
kansallisten ja alueellisten strategioiden, 
päästökauppajärjestelmän, julkisten 
hankintojen ja muiden 
rahoitusmekanismien kautta. Se edellyttää 
myös uusiutuvia energialähteitä ja 
energiatehokkuutta koskevaa sääntely- ja 
käyttöönottopolitiikkaa, räätälöityä teknistä 
avunantoa ja valmiuksien luomista muiden 
kuin teknologisten esteiden poistamiseksi.
Syrjäisimpien alueiden osalta olisi 
harkittava mahdollisuutta ottaa käyttöön 
kannustimia, jotta alueet voivat kehittää 
uusiutuvia energialähteitä ja hyödyntää 
siten vaihtoehtoista energiapotentiaaliaan 
ja vähentää samalla riippuvuuttaan 
fossiilisesta energiasta.

Or. pt

Perustelu

Kuten komissio ehdotti 20. kesäkuuta 2012 julkistamassaan syrjäisimpiä alueita koskevassa 
tiedonannossa (COM(2012)0287), rakennerahastojen puitteissa tarkastellaan keinoja 
rahoittaa uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuuden parantamista tavalla, jossa 
kyseisten alueiden erityispiirteet ja -tarpeet on otettu huomioon. 

Tarkistus 1471
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän kehityksen vauhdittaminen 
edellyttää unionin tason strategista 
lähestymistapaa, joka kattaa energian 
toimitukset, kysynnän ja käytön 
rakennuksissa, palveluissa, liikenteessä ja 
teollisuuden arvoketjuissa. Tähän sisältyy 
resurssien yhteensovittaminen unionin 
laajuisesti, mukaan lukien 
koheesiopolitiikan rahastot, erityisesti 
älykästä erikoistumista koskevien 
kansallisten ja alueellisten strategioiden, 
päästökauppajärjestelmän, julkisten 
hankintojen ja muiden 
rahoitusmekanismien kautta. Se edellyttää 
myös uusiutuvia energialähteitä ja
energiatehokkuutta koskevaa sääntely- ja 
käyttöönottopolitiikkaa, räätälöityä teknistä 
avunantoa ja valmiuksien luomista muiden 
kuin teknologisten esteiden poistamiseksi.

Tämän kehityksen vauhdittaminen 
edellyttää unionin tason strategista 
lähestymistapaa, joka kattaa energian 
toimitukset, kysynnän ja käytön 
rakennuksissa, palveluissa, liikenteessä ja 
teollisuuden arvoketjuissa. Tähän sisältyy 
resurssien yhteensovittaminen unionin 
laajuisesti, mukaan lukien 
koheesiopolitiikan rahastot, erityisesti 
älykästä erikoistumista koskevien 
kansallisten ja alueellisten strategioiden, 
päästökauppajärjestelmän, julkisten 
hankintojen ja muiden 
rahoitusmekanismien kautta. Se edellyttää 
myös uusiutuvia energialähteitä, 
energiatehokkuutta ja -turvallisuuta 
koskevaa sääntely- ja 
käyttöönottopolitiikkaa, räätälöityä teknistä 
avunantoa ja valmiuksien luomista muiden 
kuin teknologisten esteiden poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

Strateginen energiateknologiasuunnitelma 
(SET-suunnitelma) tarjoaa tällaisen 
strategisen lähestymistavan. Siinä esitetään 
pitkän aikavälin linjaukset siitä, kuinka 
puututaan keskeisiin innovoinnin 
pullonkauloihin, joita energiateknologiat 
kohtaavat tieteen eturintamassa tehtävässä 
tutkimuksessa ja t&k-vaiheessa, konseptin 
toimivuuden osoittamisen vaiheessa sekä 
demonstrointivaiheessa, kun yritykset 
hakevat pääomaa rahoittaakseen suuria 
hankkeita, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan, 

Strateginen energiateknologiasuunnitelma 
(SET-suunnitelma) tarjoaa tällaisen 
strategisen lähestymistavan. Siinä esitetään 
pitkän aikavälin linjaukset siitä, kuinka 
puututaan keskeisiin innovoinnin 
pullonkauloihin, joita energiateknologiat 
kohtaavat tieteen eturintamassa tehtävässä 
tutkimuksessa ja t&k-vaiheessa, konseptin 
toimivuuden osoittamisen vaiheessa sekä 
demonstrointivaiheessa, kun yritykset 
hakevat pääomaa rahoittaakseen suuria 
hankkeita, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan, 
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ja käynnistääkseen 
markkinoillesaattamisprosessin.

ja käynnistääkseen 
markkinoillesaattamisprosessin. SET-
suunnitelmaan sisältyvien lukuisten 
teknologioiden ohella myöskään uusia 
kehitteillä olevia teknologioita, joilla on 
potentiaalia aikaansaada perinpohjaisia 
muutoksia, ei lyödä laimin.

Or. en

Tarkistus 1473
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Resurssien parhaan mahdollisen 
hyödyntämisen näkökulmasta katsoen 
tarjoaa erillisen budjettikohdan 
käyttöönotto kullekin SET-
suunnitelmassa mainitulle teknologialle 
eurooppalaista lisäarvoa.

Or. it

Tarkistus 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
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koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin. 
Unionin tason toimilla tuetaan myös 
suuririskisiä, kalliita ja pitkäkestoisia 
ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien 
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista suuren mittakaavan toimiin, 
kuten teolliseen demonstrointiin, ja 
kehitetään Euroopan laajuisia, 
yhteentoimivia energiaratkaisuja.

koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin. 
Unionin tason toimilla tuetaan myös 
suuririskisiä, kalliita ja pitkäkestoisia 
ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien 
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista suuren mittakaavan toimiin, 
kuten teolliseen demonstrointiin, ja 
kehitetään Euroopan laajuisia, 
yhteentoimivia energiaratkaisuja.
Euroopan unionin myöntämällä 
rahoituksella voidaan rahoittaa 
ainoastaan kestävää teknologiaa unionin 
pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiatavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1475
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 
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täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin. 
Unionin tason toimilla tuetaan myös 
suuririskisiä, kalliita ja pitkäkestoisia
ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien 
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista suuren mittakaavan
toimiin, kuten teolliseen demonstrointiin, 
ja kehitetään Euroopan laajuisia, 
yhteentoimivia energiaratkaisuja.

täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin ja 
joilla voidaan luoda työpaikkoja ja ottaa 
käyttöön turvallisia ja puhtaita 
energialähteitä. Unionin tason toimilla 
tuetaan myös Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden täytäntöönpanoa tukevia 
ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien 
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista toimiin, kuten teolliseen 
demonstrointiin, ja kehitetään Euroopan 
laajuisia, yhteentoimivia energiaratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia ja 
kasvattaa niiden mittasuhteita 
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selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin. 
Unionin tason toimilla tuetaan myös 
suuririskisiä, kalliita ja pitkäkestoisia 
ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista suuren mittakaavan toimiin, 
kuten teolliseen demonstrointiin, ja 
kehitetään Euroopan laajuisia, 
yhteentoimivia energiaratkaisuja.

keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin ja 
joilla voidaan aikaansaada 
mittakaavasäästöjä ja -etuja. Unionin 
tason toimilla tuetaan myös suuririskisiä, 
kalliita ja pitkäkestoisia ohjelmia, jotka 
ovat yksittäisten jäsenvaltioiden 
ulottumattomissa, yhdistetään toimia 
niiden riskien pienentämiseksi, joita 
aiheutuu investoinneista suuren 
mittakaavan toimiin, kuten teolliseen 
demonstrointiin, ja kehitetään Euroopan 
laajuisia, yhteentoimivia energiaratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 1477
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin. 
Unionin tason toimilla tuetaan myös 
suuririskisiä, kalliita ja pitkäkestoisia 

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
on siis keskitettävä jäsenvaltioiden pienen 
tai suuren mittakaavan toimille, joista 
saadaan selkeää lisäarvoa unionin tasolla, 
etenkin niihin, joilla on mahdollisesti 
vahva vipuvaikutus kansallisiin 
resursseihin. Unionin tason toimilla tuetaan 
myös suuririskisiä, kalliita ja pitkäkestoisia 
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ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien 
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista suuren mittakaavan toimiin, 
kuten teolliseen demonstrointiin, ja 
kehitetään Euroopan laajuisia, 
yhteentoimivia energiaratkaisuja.

ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien 
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista suuren mittakaavan toimiin, 
kuten teolliseen demonstrointiin, ja 
kehitetään Euroopan laajuisia, 
yhteentoimivia energiaratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 1478
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täytäntöönpano 
eurooppalaisen energiapolitiikan tutkimus-
ja innovointipilarina parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta ja helpottaa 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen, auttaa 
yhdistämään tutkimus- ja 
innovointiohjelmat Euroopan laajuisiin ja 
alueellisiin energiainfrastruktuuri-
investointeihin ja lisää sijoittajien 
halukkuutta antaa pääomaa hankkeille, 
joiden käyttöönottoajat ovat pitkiä ja joihin 
liittyy merkittäviä teknologia- ja 
markkinariskejä. Se luo 
innovointimahdollisuuksia pienille ja 
suurille yrityksille ja auttaa niitä tulemaan 
kilpailukykyisiksi tai pysymään sellaisina 
maailmanlaajuisella tasolla, jolla 
energiateknologiat tarjoavat suuria ja 
jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia.

SET-suunnitelman täytäntöönpano 
eurooppalaisen energiapolitiikan tutkimus-
ja innovointipilarina parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta ja helpottaa 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen, auttaa 
yhdistämään tutkimus- ja 
innovointiohjelmat Euroopan laajuisiin ja 
alueellisiin energiainfrastruktuuri-
investointeihin ja lisää sijoittajien 
halukkuutta antaa pääomaa hankkeille,
joiden käyttöönottoajat ovat pitkiä ja joihin 
liittyy merkittäviä teknologia- ja 
markkinariskejä. Se luo 
innovointimahdollisuuksia pienille ja 
suurille yrityksille ja auttaa niitä tulemaan 
kilpailukykyisiksi tai pysymään sellaisina 
maailmanlaajuisella tasolla, jolla 
energiateknologiat tarjoavat suuria ja 
jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia. On 
tarkoituksenmukaista erottaa SET-
suunnitelmaan sisältyvät 
teollisuusaloitteet erillisille 
budjettikohdille. On erityisesti pidettävä 
mielessä, että komission laatiman 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
mukaan 55–75 prosenttia EU:n 
energiakulutuksesta tuotetaan vuonna 
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2050 uusiutuvan energian teknologioilla, 
joista tuulivoima on merkittävin; 
tuulivoimateknologiaa koskevaa aloitetta 
varten on näin ollen tarpeen ottaa 
käyttöön erillinen budjettikohta SET-
suunnitelmassa.

Or. en

Perustelu

Ottamalla käyttöön SET-suunnitelmassa erillinen budjettikohta tuulivoimateknologiaa 
koskevaa aloitetta varten tarjotaan yksityisen sektorin sijoittajille varmuutta, jotta he voivat 
laatia sijoitussuunnitelmansa ja yhdistää sijoituksensa EU:n julkisiin tutkimus- ja 
kehitysmäärärahoihin. Lisäksi soveltamalla erillisiä budjettikohtia helpotetaan prioriteettien 
välisen kilpailun ehkäisemistä ja kannustetaan teollisuutta osallistumaan aktiivisesti ja 
osallistumaan yhteisrahoitukseen, jolloin avoimuus lisääntyy ja nopeutetaan konkreettisten 
tulosten saavuttamista.

Tarkistus 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täytäntöönpano 
eurooppalaisen energiapolitiikan tutkimus-
ja innovointipilarina parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta ja helpottaa 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen, auttaa 
yhdistämään tutkimus- ja 
innovointiohjelmat Euroopan laajuisiin ja 
alueellisiin energiainfrastruktuuri-
investointeihin ja lisää sijoittajien 
halukkuutta antaa pääomaa hankkeille, 
joiden käyttöönottoajat ovat pitkiä ja joihin 
liittyy merkittäviä teknologia- ja 
markkinariskejä. Se luo 
innovointimahdollisuuksia pienille ja 
suurille yrityksille ja auttaa niitä tulemaan 
kilpailukykyisiksi tai pysymään sellaisina 
maailmanlaajuisella tasolla, jolla 
energiateknologiat tarjoavat suuria ja 
jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia.

SET-suunnitelman täytäntöönpano 
eurooppalaisen energiapolitiikan tutkimus-
ja innovointipilarina parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta ja helpottaa 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen, auttaa 
yhdistämään tutkimus- ja 
innovointiohjelmat Euroopan laajuisiin ja 
alueellisiin energiainfrastruktuuri-
investointeihin ja lisää sijoittajien 
halukkuutta antaa pääomaa hankkeille, 
joiden käyttöönottoajat ovat pitkiä ja joihin 
liittyy merkittäviä teknologia- ja 
markkinariskejä. Se luo 
innovointimahdollisuuksia pienille ja 
suurille yrityksille ja auttaa niitä tulemaan 
kilpailukykyisiksi tai pysymään sellaisina 
maailmanlaajuisella tasolla, jolla 
energiateknologiat tarjoavat suuria ja 
jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia.
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Riittävän poliittisen ja taloudellisen 
varmuuden tarjoamiseksi yksityiselle 
sektorille otetaan SET-suunnitelmaan 
sisältyville teknologioille tarkoitettu 
rahoitus erillisiltä budjettikohdilta.

Or. en

Tarkistus 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täytäntöönpano 
eurooppalaisen energiapolitiikan tutkimus-
ja innovointipilarina parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta ja helpottaa 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen, auttaa 
yhdistämään tutkimus- ja 
innovointiohjelmat Euroopan laajuisiin ja 
alueellisiin energiainfrastruktuuri-
investointeihin ja lisää sijoittajien 
halukkuutta antaa pääomaa hankkeille, 
joiden käyttöönottoajat ovat pitkiä ja joihin 
liittyy merkittäviä teknologia- ja 
markkinariskejä. Se luo 
innovointimahdollisuuksia pienille ja 
suurille yrityksille ja auttaa niitä tulemaan 
kilpailukykyisiksi tai pysymään sellaisina 
maailmanlaajuisella tasolla, jolla 
energiateknologiat tarjoavat suuria ja 
jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia.

SET-suunnitelman täytäntöönpano 
eurooppalaisen energiapolitiikan tutkimus-
ja innovointipilarina parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta ja helpottaa 
siirtymistä vähäpäästöiseen talouteen, 
auttaa yhdistämään tutkimus- ja 
innovointiohjelmat Euroopan laajuisiin ja 
alueellisiin energiainfrastruktuuri-
investointeihin ja lisää sijoittajien 
halukkuutta antaa pääomaa hankkeille, 
joiden käyttöönottoajat ovat pitkiä ja joihin 
liittyy merkittäviä teknologia- ja 
markkinariskejä. Se luo 
innovointimahdollisuuksia pienille ja 
suurille yrityksille ja auttaa niitä tulemaan 
kilpailukykyisiksi tai pysymään sellaisina 
maailmanlaajuisella tasolla, jolla 
energiateknologiat tarjoavat suuria ja 
jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Käsite "vähähiilinen" on subjektiivinen 
ja sillä viitataan jatkuvasti alenevaan 
päästökynnykseen Euroopan edistyessä 
taloutensa irrottamisessa hiilestä. Pian 
tarvitaan kvantitatiivista määritelmää, 
joka on yhdenmukainen päästöjen 
vähentämistä 80–95 prosenttia vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen kanssa. Tästä 
huolimatta olisi jo nyt hiilidioksidin 
talteenoton ja käytön kaltaisia ehdotettuja 
prosesseja, joissa käytetään fossiilista 
hiiltä ja joiden seurauksena merkittävä 
osa kyseisen hiilen elinkaaren 
nettopäästöistä päätyy ilmakehään 
pidettävä "runsashiilisinä" ja siten 
ristiriidassa EU:n ilmastopolitiikan, SET-
suunnitelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen liittyvät toimet 
muodostavat siis Euroopan energia- ja 
ilmastopolitiikan teknologisen selkärangan. 
Ne edistävät myös Innovaatiounionin 
toteuttamista energia-alalla sekä 
lippulaivahankkeissa "Resurssitehokas 
Eurooppa", "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Tähän haasteeseen liittyvät toimet yhdessä 
muiden haasteiden asiaan liittyvien ja 
vuorovaikutuksessa olevien toimien 
kanssa muodostavat siis Euroopan energia-
ja ilmastopolitiikan teknologisen 
selkärangan. Ne edistävät myös 
Innovaatiounionin toteuttamista energia-
alalla sekä lippulaivahankkeissa 
"Resurssitehokas Eurooppa", 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista.
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Or. en

Tarkistus 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-
osassa.

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-
osassa, mutta ne on koordinoitava 
energiahaasteita koskevien toimien 
kanssa synergian edistämiseksi kyseisten 
kahden ohjelman välillä ja kattavan ja 
yhdenmukaisen etenemissuunnitelman 
vahvistamiseksi energia-alan 
eurooppalaiselle tutkimus- ja 
kehitystyölle.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaisuutta Euratom-ohjelman kanssa on vahvistettava, jotta eurooppalainen 
energiatutkimuspolitiikka perustuu kattavaan näkemykseen tavoitellusta energiayhdistelmästä 
ja voi hyödyntää mahdollisuuksia tuottaa energiaa erilaisista lähteistä (esimerkiksi 
ydinvoimaan ja vedyn tuotantoon perustuva sähköntuotanto).

Tarkistus 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-
osassa.

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-
osassa, mutta tässä yhteydessä on 
huolehdittava koordinaatiosta 
yhteiskunnallisen haasteen numero kolme 
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kanssa, jotta luodaan synergiaa ohjelmien 
välille ja edistetään resurssien 
tehokkaampaa käyttöä.

Or. en

Tarkistus 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-
osassa.

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-
osassa. Turvallisia, puhtaita ja tehokkaita 
energiamuotoja koskevan haasteen ja 
Horisontti 2020 -ohjelman Euratom-osan 
välisiä synergiamahdollisuuksia on 
tarkasteltava.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuutta Euratom-ohjelman kanssa olisi vahvistettava, jotta eurooppalainen 
energiatutkimuspolitiikka perustuu kattavaan näkemykseen energiayhdistelmästä ja voi 
hyödyntää mahdollisuuksia tuottaa energiaa erilaisista lähteistä (esimerkiksi ydinvoimaan ja 
vedyn tuotantoon perustuva sähköntuotanto).

Tarkistus 1486
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-

Ydinfuusioenergiaa sekä ydinfission 
turvallisuusnäkökohtia koskevia tutkimus-
ja innovointitoimia toteutetaan Horisontti 
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osassa. 2020 -puiteohjelman Euratom-osassa.

Or. en

Tarkistus 1487
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman Euratom-
osassa.

Ydinfissiota ja fuusioenergiaa koskevia 
tutkimus- ja innovointitoimia toteutetaan 
EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 1488
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

a) Energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja
kestävällä käytöllä

a) Energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä,
kestävällä ja turvallisella käytöllä

Or. en

Tarkistus 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa tosiaikainen 
energianhallinta lähes päästöttömissä 
rakennuksissa, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmitys ja jäähdytys ja erittäin 
tehokkaat teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja 
valvontajärjestelmiä, joissa on 
sisäänrakennettuja älytoimintoja, jotta 
voidaan optimoida tosiaikainen 
energianhallinta lähes päästöttömissä 
rakennuksissa, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmitys ja jäähdytys, 
tehokkuuden ja huonon laadun välinen 
tasapaino ja erittäin tehokkaat 
teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa ottamalla 
käyttöön muun muassa 
yhteistuotantotekniikkaa, 
mikroverkkoteknologioita ja kestäviä 
ajoneuvoja.

Or. en

Tarkistus 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa tosiaikainen 
energianhallinta lähes päästöttömissä 
rakennuksissa, uusiutuviin energialähteisiin 

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa kaupunkien ja 
alueiden tosiaikainen energianhallinta 
lähes päästöttömissä rakennuksissa, 
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perustuva lämmitys ja jäähdytys ja erittäin 
tehokkaat teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.

rakennusten kunnostaminen, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva lämmitys ja 
jäähdytys (jätteiden hyödyntämiseen 
perustuva energiantuotanto mukaan 
luettuna) ja erittäin tehokkaat 
teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.

Or. fr

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että tässä kappaleessa tarkoitetaan ainoastaan uusia rakennuksia. On 
kuitenkin myös viitattava tutkimukseen, jolla pyritään parantamaan vanhojen rakennusten 
energiatehokkuutta. On tärkeää voida tehdä sekä suunnittelu- että kunnostusratkaisuja, jotka 
koskevat kokonaista korttelia tai kaupunkipiiriä eikä pelkästään yksittäistä rakennusta.

Tarkistus 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa tosiaikainen 
energianhallinta lähes päästöttömissä 
rakennuksissa, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmitys ja jäähdytys ja erittäin 
tehokkaat teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa kaupunkien ja 
alueiden tosiaikainen energianhallinta 
lähes päästöttömissä rakennuksissa, 
rakennuksiin tehtävät jälkiasennukset, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva
lämmitys ja jäähdytys, myös jätteiden 
hyödyntämiseen perustuva 
energiantuotanto, ja erittäin tehokkaat 
teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.
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Or. en

Perustelu

Tässä kappaleessa ei pitäisi viitata ainoastaan uusiin rakennuksiin, vaan myös tutkimukseen, 
jota tarvitaan vanhojen rakennusten energiatehokkuuden, lämmitys mukaan luettuna, 
parantamiseksi. Suunnittelussa ja kunnostamisessa olisi otettava lähtökohdaksi se, että 
suunnitelmat koskevat piirejä ja kortteleita, ei ainoastaan yksittäisiä rakennuksia. 
Energiapalvelut ovat keskeisiä osatekijöitä energiatehokkuudessa ja energian säästämisessä.

Tarkistus 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa tosiaikainen 
energianhallinta lähes päästöttömissä 
rakennuksissa, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmitys ja jäähdytys ja erittäin 
tehokkaat teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen
laajamittainen käyttöönotto yrityksissä, 
kotitalouksissa, yhteisöissä ja 
kaupungeissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa tosiaikainen 
energianhallinta lähes päästöttömissä ja 
energiataseeltaan positiivisissa 
rakennuksissa, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmitys ja jäähdytys ja erittäin 
tehokkaat teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuus- ja 
energiansäästöratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.

Or. en

Tarkistus 1493
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – a alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa tosiaikainen 
energianhallinta lähes päästöttömissä
rakennuksissa, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmitys ja jäähdytys ja erittäin 
tehokkaat teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan ja 
testaamaan täydessä mittakaavassa uusia 
konsepteja, ei-teknologisia ratkaisuja ja 
sellaisia tehokkaampia, yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä ja kohtuuhintaisia 
teknologiakomponentteja ja -järjestelmiä, 
joissa on sisäänrakennettuja älytoimintoja, 
jotta voidaan mahdollistaa tosiaikainen 
energianhallinta rakennuksissa, jotka eivät 
kuluta juuri lainkaan energiaa, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
lämmitys ja jäähdytys ja erittäin tehokkaat 
teollisuustoiminnot sekä 
energiatehokkuusratkaisujen laajamittainen 
käyttöönotto yrityksissä, kotitalouksissa, 
yhteisöissä ja kaupungeissa.

Or. en

Tarkistus 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Vähähiilistä sähköä halvalla b) Vähähiilistä sähköä kestävästi

Or. en

Tarkistus 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Vähähiilistä sähköä halvalla b) Vähähiilistä sähköä halvalla ja vähäisin 
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päästöin

Or. en

Tarkistus 1496
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan 
suurempia, kustannuksistaan alhaisempia 
ja ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan sellaisia 
innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä, 
jotka tarjoavat kustannuksistaan 
alhaisempia ja ympäristön kannalta 
turvallisia teknologioita, joiden 
muuntohyötysuhde on korkeampi ja jotka 
ovat paremmin saatavilla erilaisilla 
markkinoilla ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä.

Or. en

Tarkistus 1497
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita,
jotka tarjoavat mittakaavaltaan 
suurempia, kustannuksistaan alhaisempia
ja ympäristön kannalta turvallisia

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia uusiutuvia 
energialähteitä, jotka ovat kohtuuhintaisia
ja ympäristön kannalta turvallisia ja joiden 
muuntohyötysuhde on korkeampi ja jotka 
ovat paremmin saatavilla erilaisilla 
markkinoilla ja erilaisissa 
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teknologioita, joiden muuntohyötysuhde 
on korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

toimintaympäristöissä.

Or. it

Tarkistus 1498
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä sekä joustavia ja 
tehokkaita fossiilisia polttoaineita 
käyttäviä voimaloita, hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologiat 
mukaan luettuina, jotka tarjoavat 
mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi, jotka ovat riittävän joustavia 
toimiakseen varavoiman tuottajina ja 
jotka ovat paremmin saatavilla erilaisilla 
markkinoilla ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä.

Or. en

Perustelu

Sitä mukaan kuin tuulivoimaloita ja aurinkosähkömoduuleja asennetaan lisää on perinteisten 
voimaloiden oltava valmiita puuttumaan joustavasti, luotettavasti ja tehokkaasti peliin 
sähköntuotannon ylläpitämiseksi silloin, kun tuuli ei puhalla eikä aurinko paista. Lisäksi 
sähköverkon vakaus varmistetaan joukolla "verkkopalveluja". Horisontti 2020 -ohjelmaan 
olisi lisättävä tutkimus- ja kehitystoimia, jotka koskevat varavoiman joustavaa ja tehokasta 
tuotantoa.
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Tarkistus 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä (kuten jätteiden 
hyödyntämiseen ja veden käsittelyyn 
perustuva energiantuotanto) ja 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologioita ja -
infrastruktuureja, jotka tarjoavat 
mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Or. en

Tarkistus 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja erityisesti 
kaasun ja teollisuuden prosessien alalla 
sovellettavia hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologioita, jotka tarjoavat 
mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, jotka tarjoavat vaihtoehdon 
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erilaisissa toimintaympäristöissä. fossiilisille polttoaineille, joiden 
muuntohyötysuhde on korkeampi ja jotka 
ovat paremmin saatavilla erilaisilla 
markkinoilla ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä.

Or. en

Tarkistus 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia ja 
fossiilisille polttoaineille vaihtoehdon 
tarjoavia teknologioita, joiden 
muuntohyötysuhde on korkeampi ja jotka 
ovat paremmin saatavilla erilaisilla 
markkinoilla ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä.

Or. en

Tarkistus 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
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mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto-, varastointi- ja 
uudelleenkäyttöteknologioita, jotka 
tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Or. fr

Perustelu

Hiilidioksidin uudelleenkäyttöön viitataan erityisohjelmassa. Se olisi mainittava myös 
puiteohjelman perustamisasetuksessa.

Tarkistus 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto-, varastointi- ja/tai 
uudelleenkäyttöteknologioita, jotka 
tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Or. en
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Tarkistus 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita tai 
käyttöteknologioita, jotka tarjoavat 
mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Or. en

Tarkistus 1505
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde
on korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muunto- ja 
varastointihyötysuhde on korkeampi ja 
jotka ovat paremmin saatavilla erilaisilla 
markkinoilla ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä.
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Or. en

Tarkistus 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa 
aikaa ja kehittää kypsään vaiheeseen 
uusia vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia 
pitkällä aikavälillä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä biovetyenergiaa ja 
muita vaihtoehtoisia nestemäisiä ja 
kaasumaisia polttoaineita, joilla energiaa 
voidaan mahdollisesti muuntaa 
tehokkaammin

Or. en

Perustelu

On tärkeää tuoda vety esille monipuolisena polttoaineena (muulla tavoin kuin polttokennojen 
osana), jota varten markkinoita on kehitettävä vihreän tuotannon, varastoinnin ja prosessin 
osalta. "Muita vaihtoehtoisia polttoaineita" ovat muun muassa maakaasulla toimivien 
ajoneuvojen polttoaineet, synteettinen metaani ja muut kuin tavanomaiset kaasut.

Tarkistus 1507
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta
kilpailukykyisempää ja kestävämpää,

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan teknologioita ja 
arvoketjuja, joilla voidaan tehdä 
bioenergiasta, vedystä ja polttokennoista 
kestävämpiä ja kehittää kypsään 
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lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa 
aikaa ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

vaiheeseen uusia vaihtoehtoja, joilla on 
potentiaalia pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta, vedystä 
ja muista vaihtoehtoisista nestemäisistä ja 
kaasumaisista polttoaineista 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Or. fr

Perustelu

Vety olisi mainittava monipuolisena energianlähteenä (polttokennoissa käytön ohella), jota 
varten markkinoita on kehitettävä vihreän tuotannon, varastoinnin ja muuntamisen osalta. 
"Muita vaihtoehtoisia polttoaineita" ovat muun muassa maakaasulla toimivien ajoneuvojen 
polttoaineet, synteettinen metaani ja muut kuin tavanomaiset hiilivedyt.

Tarkistus 1509
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
käyttää synteettistä biologiaa erityyppisten 
polttoaineiden kestävässä tuotannossa, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 1510
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta ja 
muista vaihtoehtoisista polttoaineista 
kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 1511
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan,
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää biometaanin, vedyn ja 
polttokennojen markkinoille saattamiseen 
tarvittavaa aikaa ja kehittää kypsään 
vaiheeseen uusia vaihtoehtoja, joilla on 
potentiaalia pitkällä aikavälillä.

Or. it

Tarkistus 1512
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – c alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään myös tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja/tai 
materiaaleja, joilla lämpövoimalat 
saadaan toimimaan joustavammin ja 
tehokkaammin silloin kun niihin on 
turvauduttava tapauksissa, joissa 
epäsäännöllisesti saatavilla olevilla 
uusiutuvilla energialähteillä ei voida 
toimittaa sähköä järjestelmään ja verkon 
vakautta ei voida varmistaa.

Or. en

Perustelu

Tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon vaihteleminen uhkaa verkon vakautta ja sähkön 
toimitusvarmuutta. Tilanne voidaan korjata pitämällä uusiutuva ja perinteisten voimaloiden 
tuottama energia tasapainossa, jolloin uusiutuvista energialähteistä vaihtelevasti tuotettu 
sähkö voidaan myös integroida tehokkaammin verkkoon. Ongelmana on, että tavanomaiset 
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voimalat suunnitellaan nykyään toimimaan peruskuormalla, kun taas uusiutuvaa energiaa 
varmistaessaan ne toimivat usein osakuormalla. Tarvitaan tutkimusta, jotta tavanomaisten 
voimaloiden tehokkuus voidaan optimoida.

Tarkistus 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan yhteinen älykäs sähköverkko d) Euroopan yhteinen joustava, luotettava 
ja älykäs energiaverkko

Or. fr

Perustelu

Olisi otettava käyttöön joustavan verkon käsite, jotta voidaan luoda yhteys vaihtelevuuden 
muodostamaan haasteeseen. Myös älykkäät kaasuverkot olisi otettava esille, sillä ne 
mahdollistavat verkon joustavan hallinnoinnin sekä vaihtoehtoisten kaasulähteiden 
(esimerkiksi biokaasu) käyttöönoton.

Tarkistus 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan yhteinen älykäs sähköverkko d) Euroopan yhteinen älykäs ja joustava 
energiaverkko

Or. en

Tarkistus 1515
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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



AM\907849FI.doc 163/184 PE492.789v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja.

Or. en

Tarkistus 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä 
maaseutualueiden "älykkäisiin 
verkkoiin", joihin liittyy erityisiä haasteita 
ja jotka edellyttävät innovatiivisia teknisiä 
ratkaisuja.

Or. fr
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Tarkistus 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien joustavat energian 
varastointijärjestelmät, joita voidaan 
soveltaa koko sähköketjun varrella 
sähkön tuotannosta, siirrosta, jakelusta 
loppukäyttäjiin järjestelmiin saakka, ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tuoda vety esille monipuolisena polttoaineena (muulla tavoin kuin polttokennojen 
osana), jota varten markkinoita on kehitettävä vihreän tuotannon, varastoinnin ja prosessin 
osalta. "Muita vaihtoehtoisia polttoaineita" ovat muun muassa maakaasulla toimivien 
ajoneuvojen polttoaineet, synteettinen metaani ja muut kuin tavanomaiset kaasut.

Tarkistus 1518
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
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markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa tukien siten 
epäsäännöllisesti saatavilla olevien 
uusiutuvien energialähteiden 
täysimääräistä käyttöönottoa ja käyttöä.

Or. en

Tarkistus 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan,
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja ja 
tasapainottaa uusiutuvan energian 
kasvavaa osuutta avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Or. en

Tarkistus 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – d alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja ja 
tasapainottaa uusiutuvan energian 
kasvavaa osuutta avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Or. en

Tarkistus 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, ympäristön 
kannalta kestävillä, ilmastonmuutokseen 
sopeutuvilla ja kilpailluilla markkinoilla 
tavanomaisissa olosuhteissa ja 
hätätilanteissa.

Or. en

Tarkistus 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia ja joustavia 
verkkoja avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Or. fr

Perustelu

Olisi otettava käyttöön joustavan verkon käsite, jotta voidaan luoda yhteys vaihtelevuuden 
muodostamaan haasteeseen. Myös älykkäät kaasuverkot olisi otettava esille, sillä ne 
mahdollistavat verkon joustavan hallinnoinnin sekä vaihtoehtoisten kaasulähteiden 
(esimerkiksi biokaasu) käyttöönoton.

Tarkistus 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, hiilettömillä, 
ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja 
kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa 
olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa uusia verkkoteknologioita, 
mukaan lukien varastointi, järjestelmiä ja 
markkinamalleja, joiden avulla voidaan 
suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää 
turvallisesti yhteentoimivia verkkoja 
avoimilla, kestävillä, ilmastonmuutokseen 
sopeutuvilla ja kilpailluilla markkinoilla 
tavanomaisissa olosuhteissa ja 
hätätilanteissa.
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Or. en

Tarkistus 1524
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.
Teknologisiin innovaatioihin liittyy 
politiikkoja ja aloitteita, joilla tuetaan 
muita kuin teknologisia innovaatioita.

Or. en

Tarkistus 1525
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet), laitteiden, laitosten ja 
teknologisen kehityksen vaikutukseen 
meriympäristöön ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Or. en
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Tarkistus 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.
Alueellisella tasolla toteutetuilla 
vuorovaikutusta hyödyntävillä ja 
vertailevilla tutkimuksilla voidaan tukea 
toimien toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Toimissa keskitytään energian etsintää, 
tuotantoa, siirtämistä ja käyttöä koskevien 
teknologioiden monialaiseen tutkimukseen 
(mukaan lukien hiilidioksidin talteenoton 
kaltaiset visionääriset toimet) ja 
yleiseurooppalaisten tutkimusohjelmien ja 
maailmanluokan infrastruktuurien 
yhteiseen toteuttamiseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huomauttamaan, että monialaista lähestymistapaa on noudatettava 
koko energiaketjun aikana. Erityisesti toisessa pilarissa kehitetyt uudet teknologiat (TVT, 
nanoteknologia, bioteknologia) olisi sisällytettävä tähän osastoon synergioiden luomiseksi 
prioriteettien välille. Myös hiilidioksidin talteenottoa olisi tarkasteltava tässä osastossa.
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Tarkistus 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Toimissa keskitytään kestävien 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – f alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään kehittämään 
välineitä, menetelmiä ja malleja vankkaa ja 
läpinäkyvää poliittista tukea varten, 
mukaan lukien yleiseen hyväksyntään ja 
yleisön osallistamiseen, käyttäjien 
osallistumiseen ja kestävyyteen liittyvät 
toimet.

Toimissa keskitytään kehittämään 
välineitä, menetelmiä ja malleja sekä 
tulevaisuuden skenaarioita vankkaa ja 
läpinäkyvää poliittista tukea varten, 
mukaan lukien yleiseen hyväksyntään ja 
yleisön osallistamiseen, käyttäjien 
osallistumiseen, ympäristövaikutusten 
arvioimiseen ja kestävyyteen liittyvät 
toimet.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää sisällyttää energiakysymyksen ympäristönäkökohtien arviointi, jonka olisi 
perustuttava elinkaaren ja ekologisen jalanjäljen analysointiin. Olisi tarkoituksenmukaista 
perustaa kansainvälisen energiajärjestön suunnitelmien tarjoaman mallin mukaisesti pitkällä 
aikavälillä sovellettavia tietokantoja ja skenaarioita, jotka kattavat kaikki energialähteet.
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Tarkistus 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – f alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään kehittämään 
välineitä, menetelmiä ja malleja vankkaa ja 
läpinäkyvää poliittista tukea varten, 
mukaan lukien yleiseen hyväksyntään ja 
yleisön osallistamiseen, käyttäjien 
osallistumiseen ja kestävyyteen liittyvät 
toimet.

Toimissa keskitytään kehittämään 
välineitä, menetelmiä ja malleja vankkaa ja 
läpinäkyvää poliittista tukea varten, 
mukaan lukien yleiseen hyväksyntään ja 
yleisön osallistamiseen, käyttäjien 
osallistumiseen, ympäristövaikutuksiin ja 
kestävyyteen liittyvät toimet.

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää energiakysymykseen liittyvien ympäristönäkökohtien arviointi, jonka 
on perustuttava elinkaaren ja ekologisen jalanjäljen analysointiin. Olisi tarkoituksenmukaista 
perustaa kansainvälisen energiajärjestön suunnitelmien tarjoaman mallin mukaisesti 
tietokantoja ja pitkällä aikavälillä sovellettavia skenaarioita, jotka kattavat kaikki 
energialähteet.

Tarkistus 1531
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään soveltavaan 
innovointiin, jolla pyritään helpottamaan 
energiateknologioiden ja -palvelujen 
markkinoille saattamista, poistamaan ei-
teknologisia esteitä ja nopeuttamaan 
unionin energiapolitiikan 
kustannustehokasta täytäntöönpanoa.

Toimissa keskitytään soveltavaan 
innovointiin, jolla pyritään helpottamaan 
energiateknologioiden ja -palvelujen 
markkinoille saattamista, poistamaan ei-
teknologisia esteitä ja nopeuttamaan 
unionin energiapolitiikan 
kustannustehokasta täytäntöönpanoa.
Euroopan älykästä energiahuoltoa 
koskevalle ohjelmalle, jota on pantu 
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menestyksekkäästi täytäntöön 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman avulla, osoitetaan tässä 
yhteydessä edelleen kunnianhimoisesti 
määrärahoja nykyisen Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään soveltavaan 
innovointiin, jolla pyritään helpottamaan 
energiateknologioiden ja -palvelujen 
markkinoille saattamista, poistamaan ei-
teknologisia esteitä ja nopeuttamaan 
unionin energiapolitiikan 
kustannustehokasta täytäntöönpanoa.

Toimissa keskitytään soveltavaan 
innovointiin, jolla pyritään helpottamaan 
kestävien energiateknologioiden ja 
-palvelujen markkinoille saattamista, 
poistamaan ei-teknologisia esteitä ja 
nopeuttamaan unionin energiapolitiikan 
kustannustehokasta täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) Joustavat ja tehokkaat fossiilista 
polttoainetta käyttävät voimalat –
epäsäännöllisesti saatavilla olevien 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
mahdollistaminen
Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan teknologioita 
ja/tai materiaaleja, joilla lämpövoimalat 
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saadaan toimimaan joustavammin ja 
tehokkaammin silloin kun niihin on 
turvauduttava tapauksissa, joissa 
epäsäännöllisesti saatavilla olevilla 
uusiutuvilla energialähteillä ei voida 
toimittaa sähköä järjestelmään ja verkon 
vakautta ei voida varmistaa.

Or. en

Tarkistus 1534
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) Ilmastonmuutoksen vaikutusten 
huomioon ottaminen energiavarmuudessa
Toimissa keskitytään tutkimaan 
monialaisesti alueellisesti vaikuttavaa 
ilmastonmuutosta (sateet ja hydrologia) ja 
sen vaikutuksia tulevaisuuden 
energiatoimituksiin, myös nykyisten 
teknologioiden (vesivoimalat, 
jäähdytysjärjestelmät, 
monimuototuotanto) sopeuttaminen sekä 
siirtyminen energiatoimitusten uuteen 
suuntauksen mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 1535
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne

4. Älykäs, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja yhdentynyt liikenne
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Or. en

Tarkistus 1536
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne ja liikkuvuus

Or. en

Tarkistus 1537
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa. Tämä 
liikennejärjestelmä käsittää myös 
meriliikenteen, sillä siinä on merkittävästi 
potentiaalia meriliikenteen päästöjen 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
tukemiseen. Tässä yhteydessä olisi 
keskityttävä tutkimus- ja 
innovointitoimiin, joilla tuetaan uusien 
polttoaineiden käyttöönottoa ja 
kokonaistuloksen parantamiseen 
tähtääviä yhdennettyjä ratkaisuja. 
Meriliikenteeseen keskittyvää tutkimusta 
olisi tuettava merkittävien muutosten 
aikaansaamiseksi kestävissä 
teknologioissa. Näin ollen olisi 
valmisteltava "tulevaisuuden liikennettä"
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koskeva eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Toimien tavoitteena on minimoida liikenteen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia parantamalla 
sen tehokkuutta luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä sen riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista. Meriliikennealaa ei pitäisi tässä yhteydessä jättää toimien ulkopuolelle.

Tarkistus 1538
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
Euroopan kansalaisia, EU:n taloutta, koko
yhteiskuntaa ja kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 1539
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä (sen 
infrastruktuuriverkot mukaan luettuina), 
joka hyödyttää kansalaisia, taloutta ja 
yhteiskuntaa.
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Or. en

Tarkistus 1540
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, terveyttä edistävä,
ympäristöystävällinen, turvallinen ja 
saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Or. en

Tarkistus 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, kohtuuhintainen,
ympäristöystävällinen, turvallinen ja 
saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Or. en

Tarkistus 1542
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja vähähiilisen yhteiskunnan 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
talouden vaatimuksiin. Kasvustaan 
huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 
liikkuvuutta.

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja vähähiilisen yhteiskunnan 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
talouden vaatimuksiin. Kasvustaan 
huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 
liikkuvuutta. Liikennemäärien kasvaessa 
voi joukkoliikennejärjestelmien 
kohtaamien turvallisuushaasteiden laatu 
muuttua merkittävästi, ja haasteet on siksi 
otettava huomioon jo uusien 
suunnitelmien ja teknologioiden 
tutkimusvaiheessa.

Or. en

Tarkistus 1543
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja vähähiilisen yhteiskunnan 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
talouden vaatimuksiin. Kasvustaan 
huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 
liikkuvuutta.

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja energiatehokkaan ja 
vähähiilisen yhteiskunnan ja
ilmastonmuutokseen sopeutuvan talouden 
vaatimuksiin. Kasvustaan huolimatta 
liikennesektorin on vähennettävä 
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja 
muita kielteisiä ympäristövaikutuksia ja 
katkaistava riippuvuutensa öljystä, samalla 
kun pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 
liikkuvuutta.

Or. en
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Tarkistus 1544
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja vähähiilisen yhteiskunnan 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
talouden vaatimuksiin. Kasvustaan 
huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 
liikkuvuutta.

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn, elämänlaadun ja 
vähähiilisen yhteiskunnan ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuvan talouden 
vaatimuksiin. Kasvustaan huolimatta 
liikennesektorin on vähennettävä 
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja 
muita kielteisiä ympäristövaikutuksia ja 
katkaistava riippuvuutensa öljystä, samalla 
kun pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 
liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja vähähiilisen
yhteiskunnan ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuvan talouden vaatimuksiin. 
Kasvustaan huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja eurooppalaisen
yhteiskunnan ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuvan talouden vaatimuksiin. 
Kasvustaan huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 



AM\907849FI.doc 179/184 PE492.789v01-00

FI

liikkuvuutta. liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja vähähiilisen yhteiskunnan 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
talouden vaatimuksiin. Kasvustaan 
huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta ja 
liikkuvuutta.

Euroopan on sovitettava kansalaistensa 
kasvavat liikkumistarpeet taloudellisen 
suorituskyvyn ja vähähiilisen yhteiskunnan 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
talouden vaatimuksiin. Kasvustaan 
huolimatta liikennesektorin on 
vähennettävä merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja katkaistava 
riippuvuutensa öljystä, samalla kun 
pidetään yllä korkeaa tehokkuutta, 
kohtuuhintaisuutta ja liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Kestävä liikkuvuus voidaan saavuttaa vain 
liikennejärjestelmän radikaalilla 
muutoksella, joka perustuu liikennealan 
tutkimuksen läpimurtoihin, 
kauaskantoiseen innovointiin ja 
ympäristöystävällisempien, turvallisempien 
ja älykkäämpien liikenneratkaisujen 
yhdenmukaiseen Euroopan laajuiseen 
toteuttamiseen.

Kestävä liikkuvuus voidaan saavuttaa vain 
liikennejärjestelmän radikaalilla 
muutoksella, joka perustuu liikennealan 
tutkimuksen läpimurtoihin, 
kauaskantoiseen innovointiin ja 
ympäristöystävällisempien, turvallisempien 
ja älykkäämpien liikenneratkaisujen 
yhdenmukaiseen Euroopan laajuiseen 
toteuttamiseen, josta vastaavat pääasiassa 
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eri puolella EU:ta sijaitsevat älykkäät 
alueet / kaupungit.

Or. en

Tarkistus 1548
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Kestävä liikkuvuus voidaan saavuttaa vain 
liikennejärjestelmän radikaalilla 
muutoksella, joka perustuu liikennealan 
tutkimuksen läpimurtoihin, 
kauaskantoiseen innovointiin ja 
ympäristöystävällisempien, turvallisempien 
ja älykkäämpien liikenneratkaisujen
yhdenmukaiseen Euroopan laajuiseen 
toteuttamiseen.

Kestävä liikkuvuus voidaan saavuttaa vain 
liikenne- ja liikkuvuusjärjestelmän
radikaalilla muutoksella, joka perustuu 
liikennealan ja liikkuvuuden tutkimuksen 
läpimurtoihin, kauaskantoiseen 
innovointiin ja ympäristöystävällisempien, 
terveydelle suotuisampien, turvallisempien 
ja älykkäämpien liikenne- ja 
liikkuvuusratkaisujen yhdenmukaiseen 
Euroopan laajuiseen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1549
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Kestävä liikkuvuus voidaan saavuttaa vain 
liikennejärjestelmän radikaalilla 
muutoksella, joka perustuu liikennealan 
tutkimuksen läpimurtoihin, 
kauaskantoiseen innovointiin ja 
ympäristöystävällisempien, turvallisempien 
ja älykkäämpien liikenneratkaisujen 
yhdenmukaiseen Euroopan laajuiseen 
toteuttamiseen.

Kestävä liikkuvuus voidaan saavuttaa vain 
liikennejärjestelmän radikaalilla 
muutoksella, joka perustuu liikennealan 
tutkimuksen läpimurtoihin, 
kauaskantoiseen innovointiin ja 
ympäristöystävällisempien, 
turvallisempien, luotettavampien ja 
älykkäämpien liikenneratkaisujen 
yhdenmukaiseen Euroopan laajuiseen 
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toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1550
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
vähähiiliseen talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla.

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kunkin liikennemuodon 
osalta kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
vähähiiliseen talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
vankkaa tutkimuspohjaa, jonka avulla 
luodaan työpaikkoja ja ammattitaitoa ja 
aikaansaadaan myönteisiä 
heijastusvaikutuksia. Näin edesautetaan 
toimitusketjun lujittamista 
maailmanlaajuisen kilpailun kiristyessä 
jatkuvasti, myös uusien esiin nousevien 
kilpailijoiden vuoksi, jotka osoittavat 
suurta kunnianhimoa ja sijoittavat 
valtavasti varoja tavoitteensa 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1551
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
vähähiiliseen talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla.

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, parantavat sosiaalisia 
normeja, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
uusiutuvaan energiaan perustuvaan ja 
energiatehokkaaseen talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 1552
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
vähähiiliseen talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla.

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet 
hyödyntämällä Euroopan GNSS-
ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
vähähiiliseen talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

GNSS-ohjelmien käyttö voi edistää merkittävästi tulevalle liikennejärjestelmälle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.
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Tarkistus 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
vähähiiliseen talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla.

Tutkimuksen ja innovoinnin avulla on 
saatava aikaan kohdennettuja ja pikaisia 
edistysaskelia, jotka auttavat saavuttamaan 
unionin keskeiset poliittiset tavoitteet ja 
edistävät samalla taloudellista 
kilpailukykyä, tukevat siirtymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja 
kestävään talouteen ja auttavat 
säilyttämään johtoaseman 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 1554
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka tutkimukseen, innovointiin ja 
käyttöönottoon tarvittavat investoinnit 
ovatkin mittavia, liikenteen kestävyyden 
parantamatta jättäminen johtaa pitkällä 
aikavälillä kestämättömiin 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja 
ympäristökustannuksiin.

Vaikka tutkimukseen, innovointiin ja 
käyttöönottoon tarvittavat investoinnit 
ovatkin mittavia, liikenteen kestävyyden 
parantamatta jättäminen johtaa pitkällä 
aikavälillä kestämättömiin 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja 
ympäristökustannuksiin. Euroopan 
teknologisen johtoaseman menettäminen 
liikennealalla haittaa myös edellä 
mainitun tavoitteen saavuttamista ja 
aiheuttaa vakavia kielteisiä seurauksia 
eurooppalaisille työpaikoille ja pitkän 
aikavälin talouskasvulle.
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Or. en

Tarkistus 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka tutkimukseen, innovointiin ja 
käyttöönottoon tarvittavat investoinnit 
ovatkin mittavia, liikenteen kestävyyden 
parantamatta jättäminen johtaa pitkällä 
aikavälillä kestämättömiin 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja 
ympäristökustannuksiin.

Vaikka tutkimukseen, innovointiin ja 
käyttöönottoon tarvittavat investoinnit 
ovatkin mittavia, koko 
liikennejärjestelmän kestävyyden 
parantamatta jättäminen johtaa pitkällä 
aikavälillä kestämättömiin 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja 
ympäristökustannuksiin.

Or. en

Tarkistus 1556
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka tutkimukseen, innovointiin ja 
käyttöönottoon tarvittavat investoinnit 
ovatkin mittavia, liikenteen kestävyyden 
parantamatta jättäminen johtaa pitkällä 
aikavälillä kestämättömiin 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja 
ympäristökustannuksiin.

Vaikka tutkimukseen, innovointiin ja 
käyttöönottoon tarvittavat investoinnit 
ovatkin mittavia, liikenteen ja 
liikkuvuuden kestävyyden parantamatta 
jättäminen johtaa pitkällä aikavälillä 
kestämättömiin yhteiskunnallisiin, 
taloudellisiin ja ympäristökustannuksiin.

Or. en


