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Tarkistus 1557
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Liikenne on Euroopan taloudellisen 
kilpailukyvyn ja kasvun keskeinen 
käyttövoima. Se varmistaa ihmisten ja 
tavaroiden liikkuvuuden, joka on 
välttämätöntä yhdennetyillä 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ja 
avoimessa ja osallistavassa yhteiskunnassa. 
Se on yksi Euroopan suurimmista 
kilpailuvalteista teollisten valmiuksien ja 
palvelun laadun suhteen ja on johtavassa 
asemassa monilla maailmanmarkkinoilla. 
Liikenneala ja liikennevälineiden valmistus 
tuottavat yhdessä 6,3 prosenttia unionin 
bkt:stä. Samaan aikaan Euroopan 
liikenneala kohtaa jatkuvasti kiihtyvää 
kilpailua maailman muista osista. Tarvitaan 
läpimurtoteknologioita, joilla voidaan 
turvata Euroopan tuleva kilpailukyky ja 
lieventää nykyisen liikennejärjestelmän 
haittoja.

Liikenne on Euroopan taloudellisen 
kilpailukyvyn ja kasvun keskeinen 
käyttövoima. Se varmistaa ihmisten ja 
tavaroiden liikkuvuuden, joka on 
välttämätöntä yhdennetyillä 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ja 
avoimessa ja osallistavassa yhteiskunnassa. 
Se on yksi Euroopan suurimmista 
kilpailuvalteista teollisten valmiuksien ja 
palvelun laadun suhteen ja on johtavassa 
asemassa monilla maailmanmarkkinoilla. 
Liikenneala ja liikennevälineiden valmistus 
tuottavat yksin 6,3 prosenttia unionin 
bkt:stä. Liikennealan kokonaisosuus 
EU:n taloudesta on kuitenkin paljon 
suurempi ottaen huomioon, että 
tavaroiden kauppa, jonka osuus unionin 
bkt:stä on melkein 30 prosenttia, useat 
palvelut ja työntekijät, jotka matkustavat 
työnsä puitteissa, ovat täysin riippuvaisia 
tehokkaasta liikenteestä. Ihmisten 
yhdistämiseen liittyvä liikenteen tuoma 
hyöty yhteiskunnalle on myös merkittävä, 
mutta sitä on vaikea määrittää, ja se on 
olennaisen tärkeä vapaalle liikkuvuudelle 
Euroopassa. Samaan aikaan Euroopan 
liikenneala kohtaa jatkuvasti kiihtyvää 
kilpailua maailman muista osista. Tarvitaan 
läpimurtoteknologioita, joilla voidaan 
turvata Euroopan tuleva kilpailukyky ja 
lieventää nykyisen liikennejärjestelmän 
haittoja.

Or. fr

Tarkistus 1558
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liikenne on Euroopan taloudellisen 
kilpailukyvyn ja kasvun keskeinen 
käyttövoima. Se varmistaa ihmisten ja 
tavaroiden liikkuvuuden, joka on 
välttämätöntä yhdennetyillä 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ja 
avoimessa ja osallistavassa yhteiskunnassa. 
Se on yksi Euroopan suurimmista 
kilpailuvalteista teollisten valmiuksien ja 
palvelun laadun suhteen ja on johtavassa 
asemassa monilla maailmanmarkkinoilla. 
Liikenneala ja liikennevälineiden valmistus 
tuottavat yhdessä 6,3 prosenttia unionin 
bkt:stä. Samaan aikaan Euroopan 
liikenneala kohtaa jatkuvasti kiihtyvää 
kilpailua maailman muista osista. Tarvitaan 
läpimurtoteknologioita, joilla voidaan 
turvata Euroopan tuleva kilpailukyky ja 
lieventää nykyisen liikennejärjestelmän 
haittoja.

Turvallinen, varma ja tehokas liikenne on 
Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn ja 
kasvun keskeinen käyttövoima. Se 
varmistaa ihmisten ja tavaroiden 
liikkuvuuden, joka on välttämätöntä 
yhdennetyillä eurooppalaisilla 
sisämarkkinoilla ja avoimessa,
osallistavassa ja turvallisessa 
yhteiskunnassa. Se on yksi Euroopan 
suurimmista kilpailuvalteista teollisten 
valmiuksien ja palvelun laadun suhteen ja 
on johtavassa asemassa monilla 
maailmanmarkkinoilla. Liikenneala ja 
liikennevälineiden valmistus tuottavat 
yhdessä 6,3 prosenttia unionin bkt:stä. 
Samaan aikaan Euroopan liikenneala 
kohtaa jatkuvasti kiihtyvää kilpailua 
maailman muista osista. Tarvitaan 
läpimurtoteknologioita, joilla voidaan 
turvata Euroopan tuleva kilpailukyky ja 
lieventää nykyisen liikennejärjestelmän 
haittoja.

Or. en

Tarkistus 1559
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

Liikenne on Euroopan taloudellisen 
kilpailukyvyn ja kasvun keskeinen 
käyttövoima. Se varmistaa ihmisten ja 
tavaroiden liikkuvuuden, joka on 
välttämätöntä yhdennetyillä 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ja 
avoimessa ja osallistavassa yhteiskunnassa. 

Liikenne on Euroopan taloudellisen 
kilpailukyvyn ja kasvun keskeinen 
käyttövoima. Se varmistaa ihmisten ja 
tavaroiden liikkuvuuden, joka on 
välttämätöntä yhdennetyillä 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ja 
avoimessa ja osallistavassa yhteiskunnassa. 



AM\907850FI.doc 5/166 PE492.790v01-00

FI

Se on yksi Euroopan suurimmista 
kilpailuvalteista teollisten valmiuksien ja 
palvelun laadun suhteen ja on johtavassa 
asemassa monilla maailmanmarkkinoilla. 
Liikenneala ja liikennevälineiden valmistus 
tuottavat yhdessä 6,3 prosenttia unionin 
bkt:stä. Samaan aikaan Euroopan 
liikenneala kohtaa jatkuvasti kiihtyvää 
kilpailua maailman muista osista. Tarvitaan 
läpimurtoteknologioita, joilla voidaan 
turvata Euroopan tuleva kilpailukyky ja 
lieventää nykyisen liikennejärjestelmän 
haittoja.

Se on yksi Euroopan suurimmista 
kilpailuvalteista teollisten valmiuksien ja 
palvelun laadun suhteen ja on johtavassa 
asemassa monilla maailmanmarkkinoilla. 
Liikenneala ja liikennevälineiden valmistus 
tuottavat yhdessä 6,3 prosenttia unionin 
bkt:stä, mutta niiden kokonaisosuus EU:n 
taloudesta on paljon suurempi. Samaan 
aikaan Euroopan liikenneala kohtaa 
jatkuvasti kiihtyvää kilpailua maailman 
muista osista. Tarvitaan 
läpimurtoteknologioita, joilla voidaan 
turvata Euroopan tuleva kilpailukyky ja 
lieventää nykyisen liikennejärjestelmän 
haittoja.

Or. fr

Tarkistus 1560
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

Liikenneala vaikuttaa merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöihin ja tuottaa jopa 
neljänneksen kaikista päästöistä. Liikenne 
on 96 prosenttisesti riippuvainen 
fossiilisista polttoaineista. Myös ruuhkat 
ovat jatkuvasti paheneva ongelma; 
järjestelmät eivät ole vielä riittävän 
älykkäitä; mahdollisuudet vaihtoihin eri 
liikennemuotojen välillä eivät aina ole 
houkuttelevia; liikennekuolemat ovat 
unionissa edelleen liian korkealla tasolla 
(34 000 kuolemantapausta vuodessa); ja
kansalaiset ja yritykset odottavat 
liikennejärjestelmää, joka on turvallinen ja 
turvattu. Kaupunkiympäristö asettaa 
erityisiä haasteita liikenteen kestävyydelle.

Liikenneala vaikuttaa merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöihin ja tuottaa jopa 
neljänneksen kaikista päästöistä. Liikenne 
on 96 prosenttisesti riippuvainen 
fossiilisista polttoaineista. Myös ruuhkat 
ovat jatkuvasti paheneva ongelma; 
järjestelmät eivät ole vielä riittävän 
älykkäitä; mahdollisuudet vaihtoihin eri 
liikennemuotojen välillä eivät aina ole 
houkuttelevia; liikennekuolemat ovat 
unionissa edelleen liian korkealla tasolla 
(34 000 kuolemantapausta vuodessa) 
samalla kun lentoliikenteen merkittävästä 
kasvusta aiheutuu lukuisia 
erityishaasteita. Kansalaiset ja yritykset 
odottavat liikennejärjestelmää, joka on 
turvallinen ja turvattu. Kaupunkiympäristö 
asettaa erityisiä haasteita liikenteen 
kestävyydelle. On olennaista vähentää sen 
ympäristövaikutusta kohdennettujen 
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teknologisten parannusten avulla pitäen 
mielessä, että kullakin liikennemuodolla 
on erilaisia haasteita ja oma kehitystahti 
teknologian integroinnissa.

Or. en

Tarkistus 1561
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Liikenneala vaikuttaa merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöihin ja tuottaa jopa 
neljänneksen kaikista päästöistä. Liikenne 
on 96 prosenttisesti riippuvainen 
fossiilisista polttoaineista. Myös ruuhkat 
ovat jatkuvasti paheneva ongelma; 
järjestelmät eivät ole vielä riittävän 
älykkäitä; mahdollisuudet vaihtoihin eri
liikennemuotojen välillä eivät aina ole 
houkuttelevia; liikennekuolemat ovat 
unionissa edelleen liian korkealla tasolla 
(34 000 kuolemantapausta vuodessa); ja 
kansalaiset ja yritykset odottavat 
liikennejärjestelmää, joka on turvallinen ja 
turvattu. Kaupunkiympäristö asettaa 
erityisiä haasteita liikenteen kestävyydelle.

Liikenneala vaikuttaa merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöihin ja tuottaa jopa 
neljänneksen kaikista päästöistä. Liikenne 
on 96 prosenttisesti riippuvainen 
fossiilisista polttoaineista. Myös ruuhkat 
ovat jatkuvasti paheneva ongelma; 
hiukkas-, kaasu- ja melupäästöjen sekä 
fyysisen liikunnan puutteen aiheuttamat 
terveysvaikutukset ovat huomattavia; 
järjestelmät eivät ole vielä riittävän 
älykkäitä; intermodaaliset ratkaisut ja 
siirtyminen kohti entistä kestävämpiä 
liikennemuotoja ovat välttämättömiä; 
liikennekuolemat ovat unionissa edelleen 
liian korkealla tasolla (34 000 
kuolemantapausta vuodessa); ja kansalaiset 
ja yritykset odottavat liikenne- ja 
liikkuvuusjärjestelmää, joka on turvallinen 
ja turvattu. Kaupunkiympäristö asettaa 
erityisiä haasteita liikenteen kestävyydelle.

Or. en

Tarkistus 1562
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Liikenteen ennakoitu kasvuvauhti johtaisi 
muutamassa vuosikymmenessä Euroopan 
liikenteen tukkeutumiseen ja kasvattaisi 
sen taloudelliset kustannukset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
kestämättömiksi. Matkustajakilometrien 
ennustetaan kaksinkertaistuvan 
seuraavien 40 vuoden aikana, ja 
lentoliikenteessä kasvu on kaksi kertaa 
nopeampaa. Hiilidioksidipäästöt
kasvaisivat 35 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä. Ruuhkien kustannukset 
kasvaisivat noin 50 prosenttia lähes 200 
miljardiin euroon vuodessa. 
Onnettomuuksien ulkoiset kustannukset 
kasvaisivat noin 60 miljardilla eurolla 
vuoteen 2005 verrattuna.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mistä tietolähteestä nämä väittämät ovat peräisin?

Tarkistus 1563
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Liikenteen ennakoitu kasvuvauhti johtaisi 
muutamassa vuosikymmenessä Euroopan 
liikenteen tukkeutumiseen ja kasvattaisi 
sen taloudelliset kustannukset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
kestämättömiksi. Matkustajakilometrien 
ennustetaan kaksinkertaistuvan 
seuraavien 40 vuoden aikana, ja 
lentoliikenteessä kasvu on kaksi kertaa 
nopeampaa. Hiilidioksidipäästöt 
kasvaisivat 35 prosentilla vuoteen 2050 

Poistetaan.
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mennessä. Ruuhkien kustannukset 
kasvaisivat noin 50 prosenttia lähes 200 
miljardiin euroon vuodessa. 
Onnettomuuksien ulkoiset kustannukset 
kasvaisivat noin 60 miljardilla eurolla 
vuoteen 2005 verrattuna.

Or. fr

Tarkistus 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Liikenteen ennakoitu kasvuvauhti johtaisi 
muutamassa vuosikymmenessä Euroopan 
liikenteen tukkeutumiseen ja kasvattaisi 
sen taloudelliset kustannukset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
kestämättömiksi. Matkustajakilometrien 
ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 
40 vuoden aikana, ja lentoliikenteessä 
kasvu on kaksi kertaa nopeampaa. 
Hiilidioksidipäästöt kasvaisivat 35 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 
Ruuhkien kustannukset kasvaisivat noin 50 
prosenttia lähes 200 miljardiin euroon 
vuodessa. Onnettomuuksien ulkoiset 
kustannukset kasvaisivat noin 60 
miljardilla eurolla vuoteen 2005 verrattuna.

Liikenteen ennakoitu kasvuvauhti johtaisi 
muutamassa vuosikymmenessä Euroopan 
liikenteen tukkeutumiseen ja kasvattaisi 
sen taloudelliset kustannukset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
kestämättömiksi. Matkustajakilometrien 
ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 
40 vuoden aikana, ja lentoliikenteessä 
kasvu on kaksi kertaa nopeampaa. 
Hiilidioksidipäästöt kasvaisivat 35 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 
Ruuhkien kustannukset kasvaisivat noin 50 
prosenttia lähes 200 miljardiin euroon 
vuodessa. Onnettomuuksien ulkoiset 
kustannukset kasvaisivat noin 60 
miljardilla eurolla vuoteen 2005 verrattuna.
On tärkeää vähentää tätä vaikutusta 
teknisillä parannuksilla sekä 
taloudellisilla puitteilla ja 
sääntelykehyksillä, jotta helpotetaan 
uusien tekniikoiden ja infrastruktuurien 
käyttöönottoa, sekä soveltamalla 
käyttäytymistieteitä entistä laajemmin, 
jotta ymmärretään, miten 
matkustusmuoto valitaan, pitäen mielessä, 
että kullakin liikennemuodolla on 
erilaisia haasteita ja oma kehitystahti 
teknologian integroinnissa.
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Or. en

Tarkistus 1565
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Liikenteen ennakoitu kasvuvauhti johtaisi 
muutamassa vuosikymmenessä Euroopan 
liikenteen tukkeutumiseen ja kasvattaisi 
sen taloudelliset kustannukset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
kestämättömiksi. Matkustajakilometrien
ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 
40 vuoden aikana, ja lentoliikenteessä 
kasvu on kaksi kertaa nopeampaa. 
Hiilidioksidipäästöt kasvaisivat 35 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 
Ruuhkien kustannukset kasvaisivat noin 50 
prosenttia lähes 200 miljardiin euroon 
vuodessa. Onnettomuuksien ulkoiset 
kustannukset kasvaisivat noin 60 
miljardilla eurolla vuoteen 2005 verrattuna.

Liikenteen ja liikkuvuuden ennakoitu 
kasvuvauhti johtaisi muutamassa 
vuosikymmenessä Euroopan liikenteen 
tukkeutumiseen ja kasvattaisi sen 
taloudelliset kustannukset sekä 
ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kestämättömiksi. Mikäli 
aikaisemmat suuntaukset jatkuvat 
tulevaisuudessa, matkustaja- ja 
tonnikilometrien ennustetaan 
kaksinkertaistuvan seuraavien 40 vuoden 
aikana, ja lentoliikenteessä kasvu on kaksi 
kertaa nopeampaa. Hiilidioksidipäästöt 
kasvaisivat 35 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä. Ruuhkien kustannukset 
kasvaisivat noin 50 prosenttia lähes 200 
miljardiin euroon vuodessa. 
Onnettomuuksien ulkoiset kustannukset 
kasvaisivat noin 60 miljardilla eurolla 
vuoteen 2005 verrattuna.

Or. en

Tarkistus 1566
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja Saastumiseen, terveyteen, ruuhkiin, 
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turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvät 
ongelmat ovat yleisiä kaikkialla unionissa 
ja vaativat yhteistä Euroopan laajuista 
vastausta. Lukumäärältään vähäisempiin, 
kevyempiin, pienempiin ja älykkäämpiin 
ajoneuvoihin, olemassa olevan 
infrastruktuurin kapasiteetin 
tehokkaampaan käyttöön, ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin väliseen vahvempaan ja 
älykkäämpään vuorovaikutukseen, 
vihreään logistiikkaan sekä 
liikkuvuudenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen ja liikkuvuuteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen 
maailmanmarkkinoilla. Näitä tavoitteita ei 
voida saavuttaa pelkästään hajanaisilla 
kansallisilla toimilla.

Or. en

Tarkistus 1567
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
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kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

kun halutaan kehittää unionille puhtaampi, 
turvallisempi ja varmempi sekä 
tehokkaampi liikennejärjestelmä, saavuttaa 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Or. en

Tarkistus 1568
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi, 
turvallisempi, helpommin käytettävissä 
oleva ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Or. fr
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Tarkistus 1569
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 – 4.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
tarpeellisten ja riittävien teknologioiden ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa on nopeutettava, jos
halutaan kehittää unionille puhtaampi ja
tehokkaampi liikennejärjestelmä, saavuttaa 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Or. en

Tarkistus 1570
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien
teknologioiden ja innovatiivisten 

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
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ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi, 
turvallisempi, helpommin käytettävissä 
oleva ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Or. fr

Tarkistus 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saastumiseen, ruuhkiin, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Saastumiseen, ruuhkiin, 
kohtuuhintaisuuteen, turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 
kaikkialla unionissa ja vaativat yhteistä 
Euroopan laajuista vastausta. 
Ajoneuvoihin, infrastruktuuriin ja 
liikenteenhallintaan liittyvien uusien 
teknologioiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttaminen on keskeisessä asemassa, 
kun halutaan kehittää unionille puhtaampi 
ja tehokkaampi liikennejärjestelmä, 
saavuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tarvittavat tulokset ja 
ylläpitää Euroopan johtoasemaa 
liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoilla. Näitä 
tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään 
hajanaisilla kansallisilla toimilla.

Or. en
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Tarkistus 1572
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liikennealan tutkimukselle ja 
kehittämiselle annettava unionin tason 
rahoitus täydentää jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa Euroopan tasolla. Tämä 
tarkoittaa, että painopisteenä ovat 
ensisijaiset alat, jotka vastaavat Euroopan 
poliittisia tavoitteita, joilla tarvitaan 
toiminnan kriittistä massaa, joilla on 
haettava Euroopan laajuisia yhteentoimivia 
liikenneratkaisuja tai joilla toimien 
yhdistäminen yli kansallisten rajojen voi 
vähentää tutkimusinvestoinnin riskejä, 
johtaa yhteisiin standardeihin ja lyhentää 
tutkimustulosten markkinoille saattamiseen 
tarvittavaa aikaa.

Liikennealan tutkimukselle ja 
kehittämiselle annettava unionin tason 
rahoitus täydentää jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa Euroopan tasolla. Tämä 
tarkoittaa, että painopisteenä ovat 
ensisijaiset alat, jotka vastaavat Euroopan 
poliittisia tavoitteita, joilla tarvitaan 
toiminnan kriittistä massaa, joilla on 
haettava Euroopan laajuisia yhteentoimivia 
yhdennettyjä intermodaalisia 
liikenneratkaisuja tai joilla toimien 
yhdistäminen yli kansallisten rajojen voi 
vähentää tutkimusinvestoinnin riskejä, 
johtaa yhteisiin standardeihin ja lyhentää 
tutkimustulosten markkinoille saattamiseen 
tarvittavaa aikaa.

Or. en

Tarkistus 1573
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus- ja innovointitoimiin sisältyy 
laaja valikoima aloitteita, jotka kattavat 
koko innovaatioketjun. Useat toimet on 
erityisesti tarkoitettu helpottamaan tulosten 
kaupallistamista: tutkimuksen ja 
innovoinnin ohjelmakeskeinen 
lähestymistapa, demonstrointihankkeet, 

Tutkimus- ja innovointitoimiin sisältyy 
laaja valikoima aloitteita, jotka kattavat 
koko innovaatioketjun. Useat toimet on 
erityisesti tarkoitettu helpottamaan tulosten 
kaupallistamista: tutkimuksen ja 
innovoinnin ohjelmakeskeinen 
lähestymistapa, demonstrointihankkeet, 
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markkinoille saattamiseen liittyvät toimet 
ja standardoinnin, sääntelyn ja 
innovatiivisten hankintastrategioiden 
tukeminen ajavat kaikki tätä päämäärää. 
Lisäksi sidosryhmien osallistumisen ja 
asiantuntemuksen avulla voidaan osaltaan 
kaventaa kuilua tutkimustulosten ja niiden 
liikennealalla käyttöönoton välillä.

markkinoille saattamiseen liittyvät toimet 
ja standardoinnin, sääntelyn ja 
innovatiivisten hankintastrategioiden 
tukeminen ajavat kaikki tätä päämäärää. 
Lisäksi sidosryhmien osallistumisen ja 
asiantuntemuksen avulla voidaan osaltaan 
kaventaa kuilua tutkimustulosten ja niiden 
liikennealalla käyttöönoton välillä. Kunkin 
liikennemuodon (ja erityisesti 
ilmailualan) erityisiä haasteita ja 
ominaispiirteitä, kuten omaa kehitystahtia 
teknologian integroinnissa, on käsiteltävä 
asianmukaisesti. Samalla olisi tuettava 
käsitteiden ja tekniikoiden modaalista 
vuorovaikutusta. Olisi luotava oikea 
tasapaino tutkimus- ja innovaatiotoimien 
monivuotisen näkyvyyden ja jatkuvuuden 
välillä, mikäli se on perusteltua, sekä 
joustavuuden ja reagointivalmiuden 
välillä esiin tulevia tarpeita ja 
mahdollisuuksia kohdattaessa.

Or. en

Perustelu

Joillakin aloilla tekninen johtoasema ja kilpailukyky ovat olennaisia monimutkaisista 
tuotteista ja epätavallisen pitkistä T&K-jaksoista johtuen. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää 
tasapainottaa ehdotusta uudelleen kunkin liikenteen alan modaalisen kohtelun edistämiseksi.

Tarkistus 1574
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 – 4.2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Investointi ympäristöystävällisemmän, 
älykkäämmän ja yhdennetymmän
liikennejärjestelmän tutkimukseen ja 
innovointiin edistää merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena 
olevaa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua sekä "Innovaatiounioni"-

Investointi ympäristöystävällisemmän, 
älykkäämmän ja täysin yhdennetyn 
liikennejärjestelmän tutkimukseen ja 
innovointiin edistää merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena 
olevaa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua sekä "Innovaatiounioni"-
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lippulaivahankkeen tavoitteita. Toimet 
tukevat yhtenäiseen eurooppalaiseen 
liikennealueeseen tähtäävän liikenteen 
valkoisen kirjan täytäntöönpanoa. Ne 
edistävät myös lippulaivahankkeissa 
"Resurssitehokas Eurooppa", 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista.

lippulaivahankkeen tavoitteita. Toimet 
tukevat yhtenäiseen eurooppalaiseen 
liikennealueeseen tähtäävän liikenteen 
valkoisen kirjan täytäntöönpanoa. Ne 
edistävät myös lippulaivahankkeissa 
"Resurssitehokas Eurooppa", 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 1575
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.3. Toimien päälinjat 4.3. Toimien päälinjat

Toimet järjestetään siten, että yhdennetty 
ja muotokohtainen lähestymistapa on 
tarvittaessa mahdollinen. Tarvitaan 
monivuotista näkyvyyttä ja jatkuvuutta 
todellisen eurooppalaisen lisäarvon 
varmistamiseksi ja kunkin 
liikennemuodon lukuisten 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. 
Tällaisessa tutkimuksessa noudatetaan 
mahdollisimman tarkasti eurooppalaisen 
teknologiayhteisön strategisia tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmia.

Or. en

Tarkistus 1576
Judith A. Merkies

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



AM\907850FI.doc 17/166 PE492.790v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
Kustannustehokkuuden lisäämiseksi on 
kiinnitettävä huomiota kunnossapitoon, 
korjauksiin, jälkiasennukseen ja 
kierrätykseen kaikkien liikennemuotojen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista.

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. fr

Perustelu

Nesteytetty maakaasu ja paineistettu maakaasu ovat vaihtoehtoisia polttoaineita, joita 
käyttämällä voidaan vähentää huomattavasti liikenteen alan kasvihuonekaasupäästöjä. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi siksi edistettävä näiden tekniikoiden kehittämistä ja 
parantamista.

Tarkistus 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista.

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen hiilidioksidipäästöjä.

Or. en

Tarkistus 1579
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Tavoitteena on minimoida liikenteen 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
parantamalla sen tehokkuutta 
luonnonvarojen käytössä ja vähentämällä 
sen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista 
ja/tai vähentämällä sen 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. en

Tarkistus 1580
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – a alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, melutasojen 
minimoimiseen ja ajoneuvojen 



AM\907850FI.doc 19/166 PE492.790v01-00

FI

sähköajoneuvojen ja muiden päästöttömien 
tai lähes päästöttömien ajoneuvojen 
kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

tehokkuuden parantamiseen, uuden 
sukupolven sähköajoneuvojen ja muiden 
päästöttömien tai lähes päästöttömien 
ajoneuvojen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri. Mitä tulee 
ilmailuun, edistyksellisten ilma-
alusratkaisujen, suurnopeuksisten 
roottorialusten ja energiatehokkuuden 
merkittävien muutosten olisi oltava 
kehityksen keskipisteessä. Tässä mielessä 
olisi varmistettava synergia älykkään, 
ympäristöystävällisen ja yhdentyneen 
liikenteen tavoitteen sekä turvallisen, 
puhtaan ja tehokkaan energian tavoitteen
välillä, ja näistä viimeksi mainittua olisi 
käytettävä vaihtoehtoisten 
lentokonepolttoaineiden tutkimuksen 
rahoittamiseen. Infrastruktuurien käyttö 
olisi optimoitava älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden 
avulla. Vastaavasti ilma-aluksen 
energiahallinta olisi optimoitava 
käyttämällä enemmän sähköisiä 
ilmailujärjestelmiä ja laitteita. 
Kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käyttöä olisi 
lisättävä etenkin kaupunkialueilla.

Or. en

Tarkistus 1581
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 – 4.3 kohta – a alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden päästöttömien 
tai lähes päästöttömien ajoneuvojen 
kehittämisen ja käyttöönoton
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen siten, että

– nopeutetaan uuden sukupolven 
puhtaiden ajoneuvojen (sähköajoneuvojen 
ja muiden päästöttömien tai lähes 
päästöttömien ajoneuvojen) kehittämistä ja 
käyttöönottoa myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla
– tutkitaan vaihtoehtoisten polttoaineiden 
ja innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien ja niiden 
tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämistä, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri
– optimoidaan infrastruktuurien käyttö 
älykkäiden liikennejärjestelmien ja 
älylaitteiden avulla

– lisätään kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käyttöä etenkin 
kaupunkialueilla.

Or. en
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Tarkistus 1582
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – a alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden
päästöttömien tai lähes päästöttömien 
ajoneuvojen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
kilpailukykyisesti hinnoiteltujen 
sähköajoneuvojen ja muiden päästöttömien 
tai lähes päästöttömien ajoneuvojen 
kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

Or. it

Tarkistus 1583
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – a alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden päästöttömien 
tai lähes päästöttömien ajoneuvojen 

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden päästöttömien 
tai lähes päästöttömien ajoneuvojen 
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kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla sekä 
edistetään infrastruktuurien ja 
ajoneuvojen yhteenliitettävyyttä 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1584
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – a alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden 
päästöttömien tai lähes päästöttömien 
ajoneuvojen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven sähkö-
ja vetyajoneuvojen ja muiden 
päästöttömien tai lähes päästöttömien 
ajoneuvojen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen, polttokennojen ja 
infrastruktuurien avulla, vaihtoehtoisten 
polttoaineiden ja innovatiivisten ja 
tehokkaampien käyttövoimajärjestelmien 
tutkimiseen ja niiden tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen, 
mukaan lukien polttoaineinfrastruktuuri, 
infrastruktuurien käytön optimointiin 
älykkäiden liikennejärjestelmien ja 
älylaitteiden avulla sekä kysynnänhallinnan 
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moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

ja julkisen ja moottorittoman liikenteen 
käytön lisäämiseen etenkin 
kaupunkialueilla.

Or. en

Tarkistus 1585
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

b) Parempi liikkuvuus, vähäisemmät 
ruuhkat, parempi turvallisuus ja 
turvatoimet

b) Parempi liikkuvuus ja käytettävyys, 
vähäisemmät ruuhkat, parempi turvallisuus 
ja turvatoimet

Or. en

Tarkistus 1586
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on sovittaa kasvavat 
liikkumistarpeet liikenteen sujuvuuden 
parantamiseen saumattomia, osallistavia, 
turvallisia, turvattuja ja varmoja 
liikennejärjestelmiä tukevilla 
innovatiivisilla ratkaisuilla.

Tavoitteena on sovittaa kasvavat 
liikkumistarpeet liikenteen sujuvuuden 
parantamiseen saumattomia, osallistavia, 
turvallisia, terveellisiä, turvattuja ja 
varmoja liikennejärjestelmiä tukevilla 
innovatiivisilla ratkaisuilla.

Or. en

Tarkistus 1587
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta



PE492.790v01-00 24/166 AM\907850FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – b alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, elämänlaadun ja 
käytettävyyden parantamiseen sekä 
käyttäjien tarpeiden täyttämiseen 
edistämällä yhdennettyä ovelta ovelle 
-kuljetusten logistiikkaa ja liikkuvuuden 
hallintaa, liikennemuotosiirtymän ja 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – b alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden ja 
multimodaalisuuden parantamiseen ja 
sähköisen lipunmyynnin sekä älykkäiden 
suunnittelu- ja hallintaratkaisujen 
käyttöönottoon sekä onnettomuuksien, 
viivytyksistä ja peruutuksista johtuvien 
työtuntien menetysten ja 
turvallisuusuhkien vaikutusten 
voimakkaaseen vähentämiseen.

Or. en
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Tarkistus 1589
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – b alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen 
erityisesti yhteenliitettävyyden ja verkkoon 
liitettyjen ajoneuvojen yleisen 
hallinnoinnin avulla.

Or. fr

Tarkistus 1590
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – b alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen 
(turvallisuus ja verkkoon liitettyjen 
ajoneuvojen yleinen hallinnointi).

Or. fr
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Tarkistus 1591
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
liikennealan valmistusteollisuuden ja siihen 
liittyvien palvelujen kilpailukykyä ja 
suorituskykyä.

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
liikennealan valmistusteollisuuden ja siihen 
liittyvien palvelujen kilpailukykyä ja 
suorituskykyä, koska tulevat 
maailmanmarkkinat ovat lupaavat, mutta 
niillä vallitsee kova kilpailu. On 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
logistiikkaprosesseihin, kunnossapitoon, 
korjauksiin, jälkiasennukseen ja 
kierrätykseen.
Rajoittaakseen teollisuustoiminnan 
vähenemistä ja työttömyyttä alueellaan 
Euroopan on investoitava niihin 
liikenteen aloihin, pk-yritykset mukaan 
luettuina, joilla se on edelleen johtavassa 
asemassa maailmassa. Teknologisesta 
johtoasemasta on tulossa kilpailun 
kannalta tärkeä erottava tekijä tässä 
globaalissa kontekstissa erityisesti 
energiatehokkuuden ja taloudellisen 
tehokkuuden sekä 
ympäristösuorituskyvyn suhteen.

Or. en

Tarkistus 1592
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – c alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden 
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden 
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 
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seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia kokoonpanoja ja tekniikoita, 
konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, käyttämällä 
kehittyneitä materiaaleja ja entistä 
kestävämpiä biologisia sivutuotteita, 
innovatiivisia sertifiointimenettelyjä ja 
lyhentämällä kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Or. en

Tarkistus 1593
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 – 4.3 kohta – c alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 
seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennejärjestelmien 
kehittämiseen (liikennevälineet mukaan 
luettuina) ja pohjan rakentamiseen 
seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Or. en

Tarkistus 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – c alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden 
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 
seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden tai 
entistä kestävämpien materiaalien tai 
päällysteiden kehittämiseen ja pohjan 
rakentamiseen seuraavalle sukupolvelle 
kehittämällä uudenlaisia konsepteja ja 
malleja, älykkäitä valvontajärjestelmiä ja 
yhteentoimivia standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Or. en

Tarkistus 1595
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – c alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden 
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 
seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden 
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 
seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
kilpailukykyisesti hinnoiteltuja 
uudenlaisia konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Or. it

Tarkistus 1596
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta



AM\907850FI.doc 29/166 PE492.790v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) Sosioekonominen tutkimus ja 
ennakoivat toimet politiikan 
määrittelemistä varten

d) Sosioekonominen tutkimus ja 
käyttäytymistutkimus ja ennakoivat toimet 
politiikan määrittelemistä varten

Or. en

Tarkistus 1597
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa sellaisen politiikan 
määrittelyä, jota tarvitaan innovoinnin 
edistämiseksi ja liikenteen asettamiin 
haasteisiin ja siihen liittyviin 
yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Tavoitteena on parantaa sellaisen politiikan 
määrittelyä, jota tarvitaan innovoinnin 
edistämiseksi ja liikenteen ja liikkuvuuden
asettamiin haasteisiin ja siihen liittyviin 
yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 kohta – d alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään parantamaan 
ymmärrystä liikenteeseen liittyvistä 
sosioekonomisista kehityssuunnista ja 
näkymistä ja antamaan poliittisille 
päättäjille näyttöön perustuvia tietoja ja 
analyyseja.

Toimissa keskitytään parantamaan
ymmärrystä liikenteeseen liittyvistä 
sosioekonomisista kehityssuunnista ja 
näkymistä ja antamaan poliittisille 
päättäjille näyttöön perustuvia tietoja ja 
analyyseja, jotka Euroopan komission 
liikennetutkimuksen tietokeskus julkistaa.
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Or. en

Tarkistus 1599
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus, 
ympäristönsuojelu, kulttuuriperinnön 
suojelu ja raaka-aineet

Or. de

Tarkistus 1600
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

5. Ilmastotoimet, ympäristö, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Or. en

Tarkistus 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, veden käytön kannalta 
tehokas ja ilmastonmuutokseen sopeutuva 
talous ja yhteiskunta, ympäristön suojelu
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kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

sekä raaka-aineiden ja 
ekosysteemipalvelujen kestävä saatavuus, 
jotta maailman kasvavan väestön tarpeet 
voidaan täyttää planeettamme 
luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestokyvyn rajoissa. Toimilla edistetään 
Euroopan kilpailukyvyn, raaka-aineiden 
saannin ja hyvinvoinnin parantamista ja 
varmistetaan samalla ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyys, sietokyky ja kestävyys, 
joiden tavoitteiden mukaisesti pidetään 
ilmaston keskimääräinen lämpeneminen 
alle 2 °C:ssa ja mahdollistetaan 
ekosysteemien ja yhteiskunnan 
sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja 
muihin ympäristönmuutoksiin.

Or. en

Tarkistus 1602
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 
parantamista ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous, luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelu ja kestävä 
hallinnointi sekä raaka-aineiden kestävä 
käyttö ja saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
hyvinvointia ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. en
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Tarkistus 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous ja yhteiskunta sekä 
raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
maailman kasvavan väestön tarpeet 
voidaan täyttää planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajoissa. 
Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, joiden tavoitteiden mukaisesti
pidetään ilmaston keskimääräinen 
lämpeneminen alle 2 °C:ssa ja 
mahdollistetaan ekosysteemien ja 
yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 1604
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus maalla ja merellä, jotta 
maailman kasvavan väestön tarpeet 
voidaan täyttää planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajoissa. 
Toimilla edistetään Euroopan 
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ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 1605
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous ja yhteiskunta sekä 
raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
maailman kasvavan väestön tarpeet 
voidaan täyttää planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajoissa. 
Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. it

Tarkistus 1606
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden ja 
veden kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 1607
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, turvallinen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuva talous sekä 
raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
maailman kasvavan väestön tarpeet 
voidaan täyttää planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajoissa. 
Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.
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Or. en

Tarkistus 1608
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viime vuosisadalla fossiilisten 
polttoaineiden käyttö ja raaka-aineiden 
talteenotto kasvoivat maailmassa lähes 
kymmenkertaisiksi. Tämä näennäisesti 
runsaiden ja halpojen luonnonvarojen 
aikakausi on kääntymässä loppuun. Raaka-
aineet, vesi, ilma, biologinen 
monimuotoisuus ja maa-, vesi- ja 
meriekosysteemit ovat kaikki paineen 
alaisina. Monet maailman tärkeistä 
ekosysteemeistä heikkenevät, ja jopa 60 
prosenttia niiden tarjoamista palveluista 
käytetään kestämättömällä tavalla. 
Unionissa käytetään noin 16 tonnia 
materiaaleja henkilöä kohti vuodessa; tästä 
määrästä 6 tonnia päätyy jätteeksi, josta 
puolet sijoitetaan kaatopaikoille. 
Maailmalaajuinen resurssien tarve kasvaa 
kaiken aikaa väestön lisääntyessä ja 
elintason noustessa etenkin kehittyvien 
talouksien keskituloisessa väestönosassa. 
Talouskasvu on irrotettava täysin 
resurssien käytöstä.

Viime vuosisadalla fossiilisten 
polttoaineiden käyttö ja raaka-aineiden 
talteenotto kasvoivat maailmassa lähes 
kymmenkertaisiksi. Tämä näennäisesti 
runsaiden ja halpojen luonnonvarojen 
aikakausi on kääntymässä loppuun. Raaka-
aineet, vesi, ilma, biologinen 
monimuotoisuus, ihmisen ekosysteemit ja 
maa-, vesi- ja meriekosysteemit ovat kaikki 
paineen alaisina. Monet maailman tärkeistä 
ekosysteemeistä heikkenevät, ja jopa 60 
prosenttia niiden tarjoamista palveluista 
käytetään kestämättömällä tavalla. 
Unionissa käytetään noin 16 tonnia 
materiaaleja henkilöä kohti vuodessa; tästä 
määrästä 6 tonnia päätyy jätteeksi, josta 
puolet sijoitetaan kaatopaikoille. 
Maailmalaajuinen resurssien tarve kasvaa 
kaiken aikaa väestön lisääntyessä ja 
elintason noustessa etenkin kehittyvien 
talouksien keskituloisessa väestönosassa. 
Talouskasvu on irrotettava täysin 
resurssien käytöstä.

Or. it

Tarkistus 1609
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Maapallon pinnan keskilämpötila on 
kohonnut noin 0,8 °C viimeksi kuluneiden 
100 vuoden aikana, ja sen ennustetaan 
kohoavan 1,8–4 °C tämän vuosisadan 
loppuun mennessä (suhteessa vuosien 
1980–1999 keskiarvoon). Näiden 
muutosten todennäköiset vaikutukset 
luonnonvaraisiin ja ihmisen rakentamiin 
järjestelmiin asettavat haasteen planeetalle 
ja sen mukautumiskyvylle ja uhkaavat 
myös tulevaa talouskehitystä ja 
ihmiskunnan hyvinvointia.

Maapallon pinnan keskilämpötila on 
kohonnut noin 0,8 °C viimeksi kuluneiden 
100 vuoden aikana, ja sen ennustetaan 
kohoavan 1,8–4 °C tämän vuosisadan 
loppuun mennessä (suhteessa vuosien 
1980–1999 keskiarvoon). Näiden 
muutosten todennäköiset vaikutukset 
luonnonvaraisiin ja ihmisen rakentamiin 
järjestelmiin asettavat haasteen planeetalle 
ja sen mukautumiskyvylle ja uhkaavat 
myös tulevaa talouskehitystä ja 
ihmiskunnan hyvinvointia.
Ilmastonmuutoksen ja saastumisen 
seuraukset yhdessä lisääntyvän 
kaupungistumisen, massaturismin, 
inhimillisen huolimattomuuden ja 
luonnonvarojen liikakäytön kanssa 
vaarantavat herkän kulttuurirakenteen 
Euroopan kulttuuriperintöä ilmentävissä 
yhteisöissä.

Or. it

Tarkistus 1610
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
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paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.
Nämä mutkikkaat ympäristöongelmat 
aiheuttavat vaaraa myös 
kulttuuriperinnöllemme. Tarvitsemme 
tutkimusta ja innovointia, jos haluamme 
säilyttää Euroopan kulttuuriperinnön. 
Tämä perintö on EU:n taloudelle 
keskeinen erityisesti matkailun kannalta. 
Kulttuuriperinnön vuotuinen liikevaihto 
tällä alalla on noin 335 miljardia euroa, 
ja se työllistää yhteensä 9 miljoonaa 
ihmistä.

Or. de

Tarkistus 1611
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
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tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.
Yhteiskunnilla on suuri haaste saada 
aikaan kestävä tasapaino ihmisten 
tarpeiden ja ympäristön välillä. 
Ympäristöresurssit (vesi, ilma, biomassa, 
hedelmällinen maaperä, luonnon 
monimuotoisuus, ekosysteemit sekä 
ihmisen aikaansaamat resurssit, mukaan 
luettuina kulttuuriperintö ja 
kulttuurimaisemat ja niiden tarjoamat 
palvelut) luovat Euroopan ja maailman 
talouden toiminnalle pohjan. Myös 
elämänlaatu riippuu niistä.

Or. en

Tarkistus 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, merivirtausten 
muutokset, merivesien lämpötilan nousu,
arktisen alueen jääpeitteen sulaminen ja 
meriveden suolapitoisuuden aleneminen, 
maanperän huonontuminen, vesipula, 
hydrologiset poikkeavuudet, sateiden 
ajallinen ja paikallinen epätasaisuus, 
lajien alueellisen jakautumisen 
muutokset, kemikaalien aiheuttama 
saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
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tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

Or. en

Tarkistus 1613
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, maaperän 
hedelmällisyyden väheneminen, vesipula, 
kemikaalien aiheuttama saastuminen ja
biologisen monimuotoisuuden 
heikkeneminen, ovat oireita siitä, että 
planeetta on saavuttanut kestokykynsä 
rajat. Esimerkiksi veden kysynnän 
odotetaan ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 
20 vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
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ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

Or. en

Tarkistus 1614
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat. 
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 
ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa. 
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja luonnon 
sekä ihmisen ekosysteemeissä. Nykyisten 
trendien perusteella vuoteen 2050 
mennessä maailman kasvavan väestön 
tarpeiden tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli 
kahta Maa-planeettaa vastaava määrä 
luonnonvaroja.

Or. it
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Tarkistus 1615
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopassa tarvitaan kipeästi 
yhdennettyjä innovatiivisia 
vesijärjestelmiä. Euroopan vesi-
infrastruktuuri (sekä jätevesi- että 
juomavesihuolto) on vanha, 
vedenpuutetta on enemmän, kaupunkien 
tulvariskit ovat suuremmat, vesi saastuu 
ja maatalouden, teollisuuden ja 
kaupunkiväestön vedenkysyntä kasvaa ja 
erikoistuu. Yhteiskunnallisiin haasteisiin 
(kohtuuhintaisen ja hyvälaatuisen veden 
takaaminen kaikille, asianmukaista 
laatua olevan asianmukaisen veden 
tarjoaminen asianmukaiseen hintaan 
teollisuudelle/maataloudelle ja 
saastumisen vähentäminen) vastaaminen 
edellyttää, että EU investoi siirtymisiin 
innovatiivisiin vesijärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 1616
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 



PE492.790v01-00 42/166 AM\907850FI.doc

FI

avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita.
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden 
vääristymät vaikuttavat hälyttävällä 
tavalla. Unionilla on edelleen arvokkaita 
mineraalivaroja, joiden tutkimista ja 
hyödyntämistä rajoittaa riittävän 
teknologian puute ja hidastaa kasvava 
maailmanlaajuinen kilpailu. Kun otetaan 
huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unionilla on edelleen arvokkaita 
mineraalivaroja, joiden tutkimista ja 
hyödyntämistä rajoittaa riittävän 
teknologian ja liikenneinfrastruktuurin 
puute. Kun otetaan huomioon raaka-
aineiden merkitys Euroopan 
kilpailukyvylle ja taloudelle ja niiden 
soveltaminen innovatiivisissa tuotteissa, 
raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää. Mahdollisuus käyttää 
Euroopan raaka-ainelähteitä, jotka 
sijaitsevat usein maantieteellisesti 
syrjäisillä alueilla, on edelleen haaste 
teollisuudenaloille, jotka ovat riippuvaisia 
tällaisten raaka-aineiden turvatusta 
saatavuudesta. Unioni on myös suuresti 
riippuvainen strategisesti tärkeiden raaka-
aineiden tuonnista, johon markkinoiden 
vääristymät vaikuttavat hälyttävällä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 1617
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
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toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista ja hyödyntämistä rajoittaa 
riittävän teknologian puute ja hidastaa 
kasvava maailmanlaajuinen kilpailu. Kun 
otetaan huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista ja hyödyntämistä rajoittaa 
riittävän teknologian puute ja hidastaa 
kasvava maailmanlaajuinen kilpailu. 
Euroopan unionissa on monia maailman 
parhaita esimerkkejä alun perin 
paikallisia raaka-aineita käyttämällä 
rakennetusta kulttuuriperinnöstä. 
Tietämystä asianomaisten raaka-aineiden 
kestävyydestä rajoittaa materiaalien 
ominaisuuksia ja niiden 
ilmastonmuutoksen sietokykyä koskevan 
tutkimuksen puute. Kun otetaan huomioon 
raaka-aineiden merkitys Euroopan 
kilpailukyvylle ja taloudelle ja niiden 
soveltaminen innovatiivisissa tuotteissa, 
raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Or. it

Tarkistus 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista ja hyödyntämistä 
rajoittaa riittävän teknologian puute ja 
hidastaa kasvava maailmanlaajuinen 
kilpailu. Kun otetaan huomioon raaka-
aineiden merkitys Euroopan 
kilpailukyvylle ja taloudelle ja niiden 
soveltaminen innovatiivisissa tuotteissa, 
raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
resurssitehokas käyttö, uudelleenkäyttö, 
kierrätys ja korvaaminen, on olennaisen 
tärkeää nykyaikaisten yhteiskuntien ja 
niiden talouksien toiminnalle. Euroopan eri 
teollisuudenalat, kuten rakennusteollisuus, 
kemianteollisuus, autoteollisuus, 
lentokone- ja avaruusteollisuus sekä kone-
ja laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista, hyödyntämistä ja 
jalostamista rajoittaa riittävän teknologian 
ja investointien puute ja hidastaa kasvava 
maailmanlaajuinen kilpailu. Kun otetaan 
huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Or. en

Tarkistus 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista ja hyödyntämistä rajoittaa 
riittävän teknologian puute ja hidastaa 
kasvava maailmanlaajuinen kilpailu. Kun 
otetaan huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden ja energian 
saannista. Unionin raaka-ainetoimituksiin 
kohdistuu kuitenkin jatkuvasti kasvavia 
paineita. Unioni on myös suuresti 
riippuvainen strategisesti tärkeiden raaka-
aineiden tuonnista, johon markkinoiden 
vääristymät vaikuttavat hälyttävällä tavalla. 
Unionilla on edelleen arvokkaita 
mineraalivaroja, joiden tutkimista ja 
hyödyntämistä rajoittaa riittävän 
teknologian puute ja hidastaa kasvava 
maailmanlaajuinen kilpailu. Kun otetaan 
huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Or. en

Tarkistus 1620
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden kestävä saanti ja
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista ja hyödyntämistä rajoittaa 
riittävän teknologian puute ja hidastaa 
kasvava maailmanlaajuinen kilpailu. Kun 
otetaan huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Raaka-aineiden kestävä saanti,
resurssitehokas ja varma hallinta, mukaan 
lukien niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista ja hyödyntämistä rajoittaa 
riittävän teknologian puute ja hidastaa 
kasvava maailmanlaajuinen kilpailu. Kun 
otetaan huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Or. en

Tarkistus 1621
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 kohta – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Talouden kyky mukautua 
ilmastonmuutokseen ja tulla 
resurssitehokkaammaksi ja pysyä samalla 
kilpailukykyisenä riippuu sekä 
yhteiskunnallisen että teknologisen 
ekoinnovoinnin korkeasta tasosta. 
Ekoinnovoinnin maailmanmarkkinoiden 
arvo on noin 1 biljoona euroa vuodessa ja 
sen odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 
2030 mennessä, joten ekoinnovointi tarjoaa 
suuria mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja 
työllisyyden parantamiseen Euroopan 
talouksissa.

Talouden kyky mukautua 
ilmastonmuutokseen ja tulla 
resurssitehokkaammaksi ja pysyä samalla 
kilpailukykyisenä riippuu sekä 
yhteiskunnallisen ja organisatorisen että 
teknologisen ekoinnovoinnin korkeasta 
tasosta. Ekoinnovoinnin 
maailmanmarkkinoiden arvo on noin 1 
biljoona euroa vuodessa ja sen odotetaan 
kolminkertaistuvan vuoteen 2030 
mennessä, joten ekoinnovointi tarjoaa 
suuria mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja 
työllisyyden parantamiseen Euroopan 
talouksissa.

Or. en

Tarkistus 1622
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjä ja -pitoisuuksia 
koskevien unionin ja kansanvälisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
selviäminen edellyttää 
kustannustehokkaiden teknologioiden ja 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti, jotta säilytetään niiden 
kyky tarjota resursseja ja palveluja myös 
tulevaisuudessa. Tutkimus ja innovointi voi 
auttaa turvaamaan luotettavan ja kestävän 
raaka-aineiden saannin ja varmistamaan 
huomattavan vähennyksen resurssien 

Kasvihuonekaasupäästöjä ja -pitoisuuksia 
koskevien unionin ja kansanvälisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
selviäminen edellyttää 
kustannustehokkaiden teknologioiden ja 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti, jotta säilytetään niiden 
kyky tarjota resursseja ja palveluja myös 
tulevaisuudessa. Kulttuuriperinnön 
sopeuttamiseen ja säilyttämiseen 
käytettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
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käytössä ja tuhlaamisessa. käyttämällä energiaa entistä 
huolellisemmin, käyttämällä kestäviä 
raaka-aineita ja ympäristöystävällistä 
teknologiaa ja noudattamalla passiivista 
lähestymistapaa suunnittelussa. Nämä 
menetelmät tarjoavat lieventämis- ja 
sopeuttamistoimille uusia 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla 
rakentamisesta liikenteeseen. Tutkimus ja 
innovointi voi auttaa turvaamaan 
luotettavan ja kestävän raaka-aineiden 
saannin ja varmistamaan huomattavan 
vähennyksen resurssien käytössä ja 
tuhlaamisessa.

Or. it

Tarkistus 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjä ja -pitoisuuksia 
koskevien unionin ja kansanvälisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
selviäminen edellyttää 
kustannustehokkaiden teknologioiden ja 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti, jotta säilytetään niiden 
kyky tarjota resursseja ja palveluja myös 
tulevaisuudessa. Tutkimus ja innovointi voi 
auttaa turvaamaan luotettavan ja kestävän 
raaka-aineiden saannin ja varmistamaan 
huomattavan vähennyksen resurssien 
käytössä ja tuhlaamisessa.

Kasvihuonekaasupäästöjä ja -pitoisuuksia 
koskevien unionin ja kansanvälisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
selviäminen edellyttää siirtymistä kohti 
vähähiilistä yhteiskuntaa ja
kustannustehokkaiden teknologioiden ja 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa sekä näiden 
haasteiden aiheuttamien 
yhteiskunnallisten reaktioiden vahvempaa 
ymmärtämystä, taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten esteiden tunnistaminen 
mukaan luettuna. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan, hallinnoidaan ja lopulta 
ennallistetaan asianmukaisesti, jotta 
säilytetään niiden kyky tarjota resursseja ja 
palveluja myös tulevaisuudessa. Tutkimus 
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ja innovointi voi auttaa turvaamaan 
luotettavan ja kestävän raaka-aineiden 
saannin ja käyttömahdollisuudet maalla 
sekä merenpohjassa ja varmistamaan 
huomattavan vähennyksen resurssien 
käytössä ja tuhlaamisessa.

Or. en

Tarkistus 1624
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjä ja -pitoisuuksia
koskevien unionin ja kansanvälisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
selviäminen edellyttää 
kustannustehokkaiden teknologioiden ja 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti, jotta säilytetään niiden 
kyky tarjota resursseja ja palveluja myös 
tulevaisuudessa. Tutkimus ja innovointi voi 
auttaa turvaamaan luotettavan ja kestävän 
raaka-aineiden saannin ja varmistamaan 
huomattavan vähennyksen resurssien 
käytössä ja tuhlaamisessa.

Kasvihuonekaasupäästöjä koskevien 
unionin ja kansanvälisten tavoitteiden 
saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista selviäminen edellyttää 
kestävien ja tehokkaiden ei-teknisten ja 
teknisten ratkaisujen ja sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteiden kehittämistä ja 
käyttöönottoa. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti, jotta säilytetään niiden 
kyky tarjota resursseja ja palveluja myös 
tulevaisuudessa. Tutkimus ja innovointi voi 
auttaa turvaamaan luotettavan ja kestävän 
raaka-aineiden saannin ja varmistamaan 
huomattavan vähennyksen resurssien 
käytössä ja tuhlaamisessa.

Or. en

Tarkistus 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, unionin kestävän 
kehityksen strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
globalisaation aikakauden yhdennetty 
teollisuuspolitiikka, Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: kohti eurooppalaista 
toimintakehystä, raaka-aineita koskeva 
aloite, unionin kestävän kehityksen 
strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma,
Euroopan innovaatiokumppanuus raaka-
aineille sekä seitsemäs ympäristöä 
koskeva toimintaohjelma. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Or. en

Tarkistus 1626
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
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Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, unionin kestävän 
kehityksen strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, vesialan 
eurooppalainen innovaatiokumppanuus, 
unionin kestävän kehityksen strategia, 
unionin yhdennetty meripolitiikka, 
meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Or. en

Tarkistus 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, unionin kestävän 
kehityksen strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, vesialan 
eurooppalainen innovaatiokumppanuus, 
unionin kestävän kehityksen strategia, 
unionin yhdennetty meripolitiikka, 
meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Or. en
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Tarkistus 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, unionin kestävän 
kehityksen strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, unionin kestävän 
kehityksen strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia, 
vesipuitedirektiivi ja 
johdannaisdirektiivit37. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

__________________
37 Direktiivi 2000/20/EY.

Or. en

Tarkistus 1629
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
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muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, 
etenemissuunnitelma siirtymiselle 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050, Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: kohti eurooppalaista 
toimintakehystä, raaka-aineita koskeva 
aloite, unionin kestävän kehityksen 
strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: kohti eurooppalaista 
toimintakehystä, raaka-aineita koskeva 
aloite, unionin kestävän kehityksen 
strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti. Nämä 
toimet parantavat yhteiskunnan kykyä 
sopeutua ympäristön ja ilmaston 
muutoksiin ja varmistaa raaka-aineiden 
saanti.

Or. it

Tarkistus 1630
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun otetaan huomioon ilmaston ja 
ympäristön rajat ylittävä ja 
maailmanlaajuinen luonne, niiden 
mittakaava ja monimutkaisuus sekä raaka-
aineiden toimitusketjun kansainvälinen 
ulottuvuus, toimet on toteuttava unionin ja 
sitä laajemmalla tasolla Tarvittavan 
tutkimuksen monitieteinen luonne vaatii 
toisiaan täydentävien resurssien ja 
osaamisen yhdistämistä, jotta tähän 
haasteeseen voidaan vastata tehokkaasti. 
Resurssien käytön ja ympäristövaikutusten 
vähentäminen samalla kilpailukykyä 
lisäten edellyttää ratkaisevaa 
yhteiskunnallista ja teknologista siirtymää 
talouteen, joka perustuu luonnon ja 
ihmisten hyvinvoinnin kestävään 

Kun otetaan huomioon ilmaston ja 
ympäristön rajat ylittävä ja 
maailmanlaajuinen luonne, niiden 
mittakaava ja monimutkaisuus sekä raaka-
aineiden toimitusketjun kansainvälinen 
ulottuvuus, toimet on toteuttava unionin ja 
sitä laajemmalla tasolla Tarvittavan 
tutkimuksen monitieteinen luonne vaatii 
toisiaan täydentävien resurssien ja 
osaamisen yhdistämistä, jotta tähän 
haasteeseen voidaan vastata tehokkaasti. 
Resurssien käytön ja ympäristövaikutusten 
vähentäminen samalla kilpailukykyä 
lisäten edellyttää ratkaisevaa 
yhteiskunnallista ja teknologista siirtymää 
talouteen, joka perustuu luonnon ja 
ihmisten hyvinvoinnin kestävään 
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suhteeseen. Koordinoiduissa tutkimus- ja 
innovointitoimissa parannetaan ilmaston-
ja ympäristönmuutoksen ymmärtämistä ja 
ennustamista systeemisestä ja 
monialaisesta näkökulmasta, vähennetään 
epävarmuustekijöitä, määritellään ja 
arvioidaan haavoittuvia kohteita, riskejä, 
kustannuksia ja mahdollisuuksia sekä 
laajennetaan yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimien ja ratkaisujen 
kattavuutta ja parannetaan niiden 
tehokkuutta. Toimissa pyritään myös 
parantamaan yhteiskunnan kaikkien tasojen 
toimijoiden mahdollisuuksia osallistua 
aktiivisesti tähän prosessiin.

suhteeseen. Vesipolitiikan haasteisiin 
sisältyvät veden käyttö maaseutu-, 
kaupunki- ja teollisuusympäristöissä ja 
vesiekosysteemien suojelu.
Koordinoiduissa tutkimus- ja 
innovointitoimissa parannetaan ilmaston-
ja ympäristönmuutoksen ymmärtämistä ja 
ennustamista systeemisestä ja 
monialaisesta näkökulmasta, vähennetään 
epävarmuustekijöitä, määritellään ja 
arvioidaan haavoittuvia kohteita, riskejä, 
kustannuksia ja mahdollisuuksia sekä 
laajennetaan yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimien ja ratkaisujen 
kattavuutta ja parannetaan niiden 
tehokkuutta. Toimissa pyritään myös 
parantamaan yhteiskunnan kaikkien tasojen 
toimijoiden mahdollisuuksia osallistua 
aktiivisesti tähän prosessiin.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan haasteiden soveltamisalaa koskeva selitys.

Tarkistus 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 

Raaka-aineiden kestävän käytön ja saannin 
varmistaminen edellyttää koordinoituja 
tutkimus- ja innovointitoimia monilla eri 
tieteenaloilla ja sektoreilla, jotta voidaan 
tarjota turvallisia, taloudellisesti 
kannattavia, ympäristön kannalta järkeviä 
ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä 
ratkaisuja koko arvoketjussa (etsintä, 
talteenotto, jalostus, resurssitehokkuus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen). 
Näiden alojen innovointi tarjoaa kasvu- ja 
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työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta.

työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta ja perustetaan 
kriittisten raaka-aineita varten 
eurooppalainen harvinaisten 
maametallien asiantuntemusverkosto.
Raaka-aineiden alalla tehtävä 
kansainvälinen yhteistyö, esimerkiksi 
EU:n, Japanin ja Yhdysvaltojen 
kolmenvälinen kriittisiä raaka-aineita 
koskeva tutkimus- ja kehitystoiminta, on 
myös erittäin tärkeää, ja sitä olisi 
jatkettava.

Or. en

Tarkistus 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Veden käyttöä maaseutu-, 
kaupunki- ja teollisuusympäristöissä 
koskeva pyyntö sekä vesiekosysteemin 
suojelua koskeva pyyntö olisi 
sisällytettävä niihin. Näiden alojen 
innovointi tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 



PE492.790v01-00 56/166 AM\907850FI.doc

FI

innovaatiokumppanuutta. poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta.

Or. en

Tarkistus 1633
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista
innovaatiokumppanuutta.

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
vedenkäytön tehokkuutta ja raaka-aineita 
koskevia eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

Or. en

Perustelu

Vesi ei ole osa raaka-aineita koskevaa erityistä haastetta (joka kattaa ainoastaan muuhun 
kuin maatalouteen kuuluvat muut kuin energiaraaka-aineet eikä resursseja yleensä), ja siksi 
on tärkeää säilyttää se erillisenä kaikkien eri haasteiden kuvauksessa.
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Tarkistus 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ekoinnovointi luo arvokkaita uusia 
mahdollisuuksia kasvuun ja työpaikkojen 
luomiseen. Unionin tason toimissa 
kehitetyillä ratkaisuilla vastataan 
teollisuuden kilpailukyvyn suurimpiin 
uhkiin ja mahdollistetaan nopea 
käyttöönotto ja replikaatio koko 
sisämarkkinoiden alueella ja sen 
ulkopuolella. Tämä mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen, jossa 
otetaan huomioon resurssien kestävä 
käyttö. Tähän lähestymistapaan osallistuvia 
kumppaneita ovat kansainväliset, 
eurooppalaiset ja kansalliset poliittiset 
päättäjät, kansainväliset ja jäsenvaltioiden 
tutkimus- ja innovointiohjelmat, Euroopan 
yritykset ja teollisuus, Euroopan 
ympäristökeskus ja kansalliset 
ympäristökeskukset sekä muut 
asianomaiset sidosryhmät. Kahdenvälisen 
ja kansainvälisen yhteistyön lisäksi unionin 
tason toimilla tuetaan myös asiaa koskevia 
kansainvälisiä toimia ja aloitteita, kuten 
hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 
(IPCC), biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevä 
hallitustenvälinen tiede- ja 
politiikkafoorumi (IPBES) ja 
kaukokartoitusta käsittelevä ryhmä (GEO).

Ekoinnovointi luo arvokkaita uusia 
mahdollisuuksia kasvuun ja työpaikkojen 
luomiseen. Unionin tason toimissa 
kehitetyillä ratkaisuilla vastataan 
teollisuuden kilpailukyvyn suurimpiin 
uhkiin ja mahdollistetaan nopea 
käyttöönotto ja replikaatio koko 
sisämarkkinoiden alueella ja sen 
ulkopuolella. Tämä mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen, jossa 
otetaan huomioon resurssien kestävä 
käyttö. Tähän lähestymistapaan osallistuvia 
kumppaneita ovat kansainväliset, 
eurooppalaiset ja kansalliset poliittiset 
päättäjät, kansainväliset ja jäsenvaltioiden 
tutkimus- ja innovointiohjelmat, Euroopan 
yritykset ja teollisuus ja erityisesti pk-
yritykset, Euroopan yliopistot ja 
tutkimuslaitokset, valtiosta 
riippumattomat järjestöt ja 
ajatushautomot, Euroopan 
ympäristökeskus ja kansalliset 
ympäristökeskukset sekä muut 
asianomaiset sidosryhmät. Kahdenvälisen 
ja kansainvälisen yhteistyön lisäksi unionin 
tason toimilla tuetaan myös asiaa koskevia 
kansainvälisiä toimia ja aloitteita, kuten 
hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 
(IPCC), biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevä 
hallitustenvälinen tiede- ja 
politiikkafoorumi (IPBES), 
luonnonvarojen kestävää hallintaa 
edistävä kansainvälinen paneeli ja 
kaukokartoitusta käsittelevä ryhmä (GEO).

Or. en
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Tarkistus 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden 
kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen.

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
hiilidioksidipäästöjä muita 
kasvihuonekaasupäästöjä, merenpinnan ja 
sisävesien pinnan nousua ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden 
kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen. Asiakirjan COM(2011)811 
III osan kohtien 5.1.1. ja 5.1.2. lisäksi tätä 
asiaa olisi käsiteltävä tässä.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että eurooppalaiset yhteiskunnat ovat valmiita ilmastonmuutostarpeiden 
seurauksille tukemalla ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimenpiteitä koskevaa 
tutkimusta.

Tarkistus 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – a alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja
riskinvälttämistoimenpiteiden
kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen.

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis-,
riskinvälttämis- ja hallintotoimenpiteiden
kehittämiseen tärkeimmillä 
sosioekonomisilla aloilla (esimerkiksi 
maatalous, energia, liikenne, matkailu, 
rakennettu ympäristö ja kulttuuriperintö)
sekä vaikutusten lieventämiseen tähtäävien 
politiikkojen tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 1637
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
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teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden 
kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen.

teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden lieventämis-,
sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden 
kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 1638
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävä hoito

b) Luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävä ja turvallinen hoito

Or. en

Tarkistus 1639
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävä hoito

b) Luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön 
resurssien sekä ekosysteemien kestävä 
hoito

Or. en
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Tarkistus 1640
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, niiden 
vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten 
järjestelmien kanssa ja niiden asemasta 
talouden ja ihmisten hyvinvoinnin 
ylläpidossa sekä tiedon ja välineiden 
tarjoamiseen tehokasta päätöksentekoa ja 
yleisön osallistamista varten.

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, mukaan 
luettuna valtamerten ja metsien rooli 
ilmaston lämpenemisen estämisessä, 
niiden vuorovaikutuksesta 
yhteiskunnallisten järjestelmien kanssa ja 
niiden asemasta talouden ja ihmisten 
hyvinvoinnin ylläpidossa sekä tiedon ja 
välineiden tarjoamiseen tehokasta 
päätöksentekoa ja yleisön osallistamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 1641
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, niiden 
vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten 

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan tarpeiden 
välille. Toimissa keskitytään tiedon 
lisäämiseen ekosysteemien toiminnasta, 
niiden vuorovaikutuksesta 
yhteiskunnallisten järjestelmien kanssa ja 
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järjestelmien kanssa ja niiden asemasta 
talouden ja ihmisten hyvinvoinnin 
ylläpidossa sekä tiedon ja välineiden 
tarjoamiseen tehokasta päätöksentekoa ja 
yleisön osallistamista varten.

niiden asemasta talouden ja ihmisten 
hyvinvoinnin ylläpidossa sekä tiedon ja 
välineiden tarjoamiseen tehokasta 
päätöksentekoa ja yleisön osallistamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 1642
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, niiden 
vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten 
järjestelmien kanssa ja niiden asemasta 
talouden ja ihmisten hyvinvoinnin 
ylläpidossa sekä tiedon ja välineiden 
tarjoamiseen tehokasta päätöksentekoa ja 
yleisön osallistamista varten.

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön 
resurssien hoitoa varten, jolla saavutetaan 
kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, niiden 
vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten 
järjestelmien kanssa ja niiden asemasta 
talouden ja ihmisten hyvinvoinnin 
ylläpidossa sekä tiedon ja välineiden 
tarjoamiseen tehokasta päätöksentekoa ja 
yleisön osallistamista varten.

Or. en

Tarkistus 1643
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Kulttuuriperinnön kestävä hoito
Tarkoituksena on varmistaa 
kulttuuriperinnön resurssien kestävä 
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hoito ja käyttö sekä minimoida 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit. 
Toimissa on keskityttävä havainnointiin, 
seurantaan ja mallintamiseen keinoina 
määrittää sopeutumistasot ja hoitaa 
kulttuuriperintöä, jotta voitaisiin luoda 
perusteet yhdenmukaisille riskinarviointia 
ja -hallintaa koskeville puitteille. 
Indikaattoreita kehitetään 
kulttuuriperinnön ja arkeologisen 
perinnön (rakennukset ja esineet) 
visuaalisen, materiaalisen ja 
rakenteellisen eheyden vaihteluiden
mittaamiseksi.

Or. it

Tarkistus 1644
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Luonnonvaroihin liittyvien 
kulutustottumusten ja elintapojen 
muutosten käsitteleminen
Tutkitaan elintapojen kestäviä muutoksia 
ja edistetään kestävien elintapojen 
omaksumista. Tuetaan kysyntäpuolen 
innovaatioiden käyttöönottoa ja 
ratkaisuja, joilla luonnonvarojen käyttöä 
ja niiden kestämätöntä käyttöä 
vähennetään.

Or. en

Tarkistus 1645
Judith A. Merkies
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – b alakohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Kestävän vesivaroihin ja 
vesipalveluihin siirtymisen, niiden hoidon 
ja käytön takaaminen. Tavoitteena on 
parantaa vesihuoltoon, veden 
puhdistamiseen, vesikiertojen 
sulkemiseen, energian/raaka-aineiden 
hyödyntämiseen ja loppukäyttäjien 
osallistumisen/käytöksen parantamiseen 
perustuvaa innovatiivista tietopohjaa 
tulevien tarpeiden täyttämiseksi. 

Or. en

Tarkistus 1646
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin energia- ja maatalousraaka-
aineiden kestävän saannin varmistaminen

c) Muiden kuin energia- ja maatalousraaka-
aineiden kestävän käytön, hoidon ja 
saannin varmistaminen

Or. en

Tarkistus 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
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innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, 
talteenottoa, jalostusta, kierrätystä ja 
hyödyntämistä varten sekä niiden 
korvaamiseen taloudellisesti 
houkuttelevilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus. Toimissa 
keskitytään raaka-aineiden saatavuutta 
koskevan tietämyspohjan parantamiseen, 
raaka-aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.

innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta, resurssitehokasta ja 
ympäristöystävällistä käyttöä, 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ja 
hyödyntämistä varten sekä niiden 
korvaamiseen taloudellisesti 
houkuttelevilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus. Toimissa 
keskitytään saatavuutta koskevan 
tietämyspohjan parantamiseen, raaka-
aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, ekosuunnittelun 
edistämiseen, raaka-aineiden kestävän 
saannin, tehokkaan käytön ja 
uudelleenkäytön edistämiseen,
vaihtoehtojen löytämiseen kriittisille raaka-
aineille, epäsuorien prosessien ja 
järjestelmien kehittämiseen, kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöstrategioiden ja 
teknologian tukemiseen, kysyntäpuolen 
toimenpiteisiin, joilla lisätään 
kansalaisten ja kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia raaka-aineiden 
kulutuksen ja tuhlaamisen 
vähentämisessä sekä yhteiskunnallisen 
tietoisuuden lisääminen raaka-aineista ja 
niitä koskevan osaamisen lisääminen.

Or. en

Tarkistus 1648
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, 
jalostusta, kierrätystä ja hyödyntämistä 
varten sekä niiden korvaamiseen 
taloudellisesti houkuttelevilla 

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, 
jalostusta, kierrätystä ja hyödyntämistä
varten sekä niiden korvaamiseen 
taloudellisesti houkuttelevilla 
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vaihtoehdoilla, joilla on vähäisempi 
ympäristövaikutus. Toimissa keskitytään 
raaka-aineiden saatavuutta koskevan 
tietämyspohjan parantamiseen, raaka-
aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.

vaihtoehdoilla, joilla on vähäisempi 
ympäristövaikutus. Toimissa keskitytään 
saatavuutta koskevan tietämyspohjan 
parantamiseen, raaka-aineiden kestävän 
saannin ja käytön edistämiseen, 
vaihtoehtojen löytämiseen kriittisille raaka-
aineille, yhteiskunnallisen tietoisuuden 
lisääminen raaka-aineista ja niitä koskevan 
osaamisen lisääminen, alueellisten ja 
kansallisten raaka-aineklusterien 
perustamiseen ja edistämiseen sekä 
teollisuudenalojen ja raaka-aineiden 
yhdistämiseen liittyviin logistisiin 
haasteisiin vastaamiseen.

Or. en

Tarkistus 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, 
jalostusta, kierrätystä ja hyödyntämistä 
varten sekä niiden korvaamiseen 
taloudellisesti houkuttelevilla 
vaihtoehdoilla, joilla on vähäisempi 
ympäristövaikutus. Toimissa keskitytään 
raaka-aineiden saatavuutta koskevan 
tietämyspohjan parantamiseen, raaka-
aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, 
jalostusta, kierrätystä ja hyödyntämistä 
varten sekä niiden korvaamiseen 
taloudellisesti houkuttelevilla 
vaihtoehdoilla, joilla on vähäisempi 
ympäristövaikutus. Toimissa keskitytään 
saatavuutta koskevan tietämyspohjan 
parantamiseen, raaka-aineiden kestävän 
saannin ja käytön edistämiseen, 
vaihtoehtojen löytämiseen kriittisille ja 
vaarallisille raaka-aineille, materiaalien 
kestävää käyttöä ja uudelleenkäyttöä 
koskevan suunnittelun edistämiseen sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.
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Or. en

Perustelu

Uudelleenkäyttöä varten suunnitteleminen on perusta, jonka avulla kestävät materiaalivirrat 
voidaan toteuttaa.

Tarkistus 1650
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden 
markkinoille saattamisen ja replikoinnin 
edistämiseen, kiinnittäen erityistä huomiota 
pk-yrityksiin, innovatiivisten politiikkojen 
ja yhteiskunnallisten muutosten 
tukemiseen, vihreään talouteen 
siirtymisessä edistymisen mittaamiseen ja 
arviointiin sekä resurssitehokkuuden 
edistämiseen digitaalisten järjestelmien 
avulla.

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden 
markkinoille saattamisen ja replikoinnin 
edistämiseen, kiinnittäen erityistä huomiota 
pk-yrityksiin, innovatiivisten politiikkojen 
ja yhteiskunnallisten muutosten 
tukemiseen, vihreään talouteen 
siirtymisessä edistymisen mittaamiseen ja 
arviointiin sekä resurssitehokkuuden 
edistämiseen digitaalisten järjestelmien 
avulla. Erityisesti edellisessä EU:n 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman 
puitteissa menestyksekkäästi 
täytäntöönpantua ekoinnovointiohjelmaa 
on jatkettava Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa kunnianhimoisten 
määrärahojen turvin.

Or. en

Tarkistus 1651
Judith A. Merkies
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään raaka-aineiden saatavuutta 
koskevan tietämyspohjan parantamiseen, 
raaka-aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden 
markkinoille saattamisen ja replikoinnin 
edistämiseen, kiinnittäen erityistä huomiota 
pk-yrityksiin, innovatiivisten politiikkojen 
ja yhteiskunnallisten muutosten 
tukemiseen, kemikaaleja ja niiden 
turvallista käyttöä koskevan Euroopan 
unionin asetuksen (REACH) mukaisesti 
vaarallisiksi luokiteltujen aineiden 
turvallisten korvaavien aineiden 
tutkimuksen tukemiseen, vihreään 
talouteen siirtymisessä edistymisen 
mittaamiseen ja arviointiin sekä 
resurssitehokkuuden edistämiseen 
digitaalisten järjestelmien avulla.

Or. en

Tarkistus 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään raaka-aineiden saatavuutta 
koskevan tietämyspohjan parantamiseen, 
raaka-aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden 
markkinoille saattamisen ja replikoinnin 
edistämiseen, kiinnittäen erityistä huomiota 
pk-yrityksiin, Euroopan 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen 
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lisääminen. tarkoitettujen ekoinnovointistrategioiden, 
menetelmien ja välineiden kehittämiseen, 
innovatiivisten politiikkojen ja 
yhteiskunnallisten muutosten tukemiseen, 
vihreään talouteen siirtymisessä 
edistymisen mittaamiseen ja arviointiin 
sekä resurssitehokkuuden edistämiseen 
digitaalisten järjestelmien avulla.

Or. en

Tarkistus 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään raaka-aineiden saatavuutta 
koskevan tietämyspohjan parantamiseen, 
raaka-aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden 
markkinoille saattamisen ja replikoinnin 
edistämiseen, kiinnittäen erityistä huomiota 
pk-yrityksiin, innovatiivisten politiikkojen, 
kestävien talousmallien ja 
yhteiskunnallisten muutosten tukemiseen, 
vihreään talouteen siirtymisessä 
edistymisen mittaamiseen ja arviointiin 
sekä resurssitehokkuuden edistämiseen 
digitaalisten järjestelmien avulla.

Or. en

Tarkistus 1654
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – d alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään raaka-aineiden saatavuutta 
koskevan tietämyspohjan parantamiseen, 
raaka-aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden
markkinoille saattamisen ja replikoinnin 
edistämiseen kilpailukykyisin hinnoin, 
kiinnittäen erityistä huomiota pk-yrityksiin, 
innovatiivisten politiikkojen ja 
yhteiskunnallisten muutosten tukemiseen, 
vihreään talouteen siirtymisessä 
edistymisen mittaamiseen ja arviointiin 
sekä resurssitehokkuuden edistämiseen 
digitaalisten järjestelmien avulla.

Or. it

Tarkistus 1655
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Kulttuuriesineiden kunnostaminen, 
huoltaminen, digitointi ja uudelleenkäyttö 
2000-lukua varten
Tavoitteena on suojella 1900-luvun 
kulttuuriperintöä, digitaalinen perintö 
mukaan luettuna. Toimissa keskitytään 
uusien tekniikoiden, nanoteknologia 
mukaan luettuna, kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon yhdessä perinteisten 
tekniikoiden kanssa ja uusia 
toimenpiteitä, digitointi mukaan luettuna, 
koskevan kulttuurisen hyväksynnän 
arvioinnin perusteella parantamaan 
hauraiden ja herkkien kulttuuristen 
aineistojen sietokykyä sekä 
nykyrakennusten ja taideteosten 
uudelleenkäyttöä alueelliset erot ja eri 
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kulttuuriset lähestymistavat 
asianomaisesti huomioon ottaen.

Or. it

Tarkistus 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Kulttuuriperintö
Tavoitteena on tutkia tarvittavia 
strategioita, menetelmiä ja välineitä, joilla 
mahdollistetaan Euroopan dynaaminen ja 
kestävä kulttuuriperintö vastauksena 
ilmastonmuutokseen. Kulttuuriperintö 
tarjoaa erilaisissa fyysisissä muodoissaan 
elävät puitteet elinkelpoisille yhteisöille, 
jotka pystyvät vastaamaan erilaisiin 
muutoksiin. Kulttuuriperinnön tutkimus 
edellyttää monialaista lähestymistapaa 
historiallista aineistoa koskevan 
ymmärryksen parantamiseksi. Toimissa 
keskitytään määrittämään sietokyvyn rajat 
seurannan, valvonnan ja mallintamisen 
avulla sekä tarjoamaan parempi 
ymmärrys siitä, miten yhteisöt suhtautuvat 
ja vastaavat ilmastonmuutokseen ja 
seismisiin ja vulkaanisiin vaaroihin.

Or. it

Perustelu

Yhteiskunnalliset haasteet, erityisesti ilmastonmuutos ja uusi teknologia, on nähtävä sitä 
taustaa vasten, minkälainen niiden vaikutus on kulttuuriperintöön kiinnittämällä 
asianmukaista huomiota sekä niiden sisältämiin riskeihin että niiden tarjoamiin 
mahdollisuuksiin.

Tarkistus 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Kulttuuriperintö: unionin toimet 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi
Euroopan perintö on tärkeä erillinen 
kysymys, koska se on ainoa resurssi, joka 
on kehittyvän yksilöllisen ja kollektiivisen 
identiteetin osa, ja siksi tarvitaan 
strategioiden, menetelmien ja välineiden 
tutkimusta ja välineitä Euroopan 
jatkuvan dynaamisen kulttuuriperinnön 
mahdollistamiseksi. Esimerkiksi 
muuttuvien ympäristöjen ja entistä 
tavallisempien ääri-ilmiöiden kuten 
tulvien sekä tulivuorista ja 
maanjäristyksistä johtuvien 
luonnonuhkien vuoksi esille on otettava 
kysymys siitä, miten yhteisöt ymmärtävät 
näitä haasteita ja vastaavat niihin.

Or. en

Tarkistus 1658
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Kulttuuriperintö
Tavoitteena on tehdä tutkimusta 
tarvittavista strategioista, menetelmistä ja 
välineistä, joiden avulla Euroopan on 
mahdollista säilyttää dynaaminen ja 
kestävä kulttuuriperintö ilmaston 
muuttuessa. Kulttuuriperinnön tutkimus 
edellyttää monialaista lähestymistapaa 
historiallista aineistoa koskevan entistä 
paremman ymmärryksen 
mahdollistamiseksi.
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Or. de

Tarkistus 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Euroopan merien ja valtamerien 
ympäristönsuojelun hyvän tason 
saavuttaminen
Laajennetaan tietämystä merten 
kontaminanttien vaikutuksesta, jotta 
saavutetaan Euroopan merien ja 
valtamerien ympäristönsuojelun hyvä taso 
ja ylläpidetään sitä 
meristrategiadirektiivin vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1660
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
INNOVATIIVISET JA TURVALLISET

YHTEISKUNNAT

6. EUROOPPA MUUTTUVASSA 
MAAILMASSA – OSALLISUUTTA 

EDISTÄVÄT JA POHTIVAT
YHTEISKUNNAT

Or. en

Tarkistus 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler



PE492.790v01-00 74/166 AM\907850FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
INNOVATIIVISET JA TURVALLISET

YHTEISKUNNAT

6. EUROOPPA MUUTTUVASSA 
MAAILMASSA – OSALLISUUTTA 
EDISTÄVÄT, INNOVATIIVISET JA 

POHTIVAT YHTEISKUNNAT

Or. en

Tarkistus 1662
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
INNOVATIIVISET JA TURVALLISET

YHTEISKUNNAT

6. EUROOPPALAISTEN 
YHTEISKUNTIEN JA 

YHTEISKUNNALLISTEN 
MUUTOSTEN YMMÄRTÄMINEN

Or. en

Tarkistus 1663
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää osallistavia, 
innovatiivisia ja turvallisia eurooppalaisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa 
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
maailmanlaajuisesti lisääntyvää 
keskinäistä riippuvuutta.

Erityistavoitteita ovat Eurooppaa koskeva 
entistä parempi ymmärrys ja sen 
talouskasvun edistäminen kulttuurin ja 
luovuuden ollessa perusarvoina entistä 
osallistavampien ja innovatiivisempien 
yhteiskuntien rakentamiseksi. 

Or. en
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Perustelu

Olisi korostettava yhteiskunnan ymmärtämisen ohella myös tapaa muuttaa sitä positiivisesti, 
edistää talouskasvua, minkä vuoksi kulttuurin ja luovuuden rooli voi olla ensisijainen. On 
myös selvää, että luova teollisuus ja kulttuuriteollisuus voivat olla Euroopan tulevan 
talouskasvun perusta. Kulttuurimme puolustaminen ja suojeleminen merkitsevät myös sen 
aitoa arvostusta luovuuden ja innovoinnin lisäämiseksi.

Tarkistus 1664
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää osallistavia,
innovatiivisia ja turvallisia eurooppalaisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa 
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä 
riippuvuutta.

Erityistavoitteena on edistää osallistavia ja 
pohtivia eurooppalaisia yhteiskuntia niiden 
kohdatessa ennennäkemättömiä muutoksia 
ja maailmanlaajuisesti lisääntyvää 
keskinäistä riippuvuutta.

Or. en

Tarkistus 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää osallistavia, 
innovatiivisia ja turvallisia eurooppalaisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa 
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä 
riippuvuutta.

Erityistavoitteena on edistää osallistavia, 
yhteenkuuluvia, innovatiivisia ja 
turvallisia eurooppalaisia yhteiskuntia 
niiden kohdatessa ennennäkemättömiä 
muutoksia ja maailmanlaajuisesti 
lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta.

Or. en
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Tarkistus 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 
merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen, 
sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys, 
eriarvoisuus ja muuttovirrat, digitaalisen 
kuilun kaventaminen, innovoivan ja luovan 
kulttuurin edistäminen yhteiskunnassa ja 
yrityksissä sekä turvallisuuden ja vapauden 
takaaminen ja luottamus demokraattisiin 
instituutioihin ja kansalaisten välillä 
rajojen sisällä ja niiden yli. Nämä haasteet 
ovat valtavia ja vaativat yhteistä 
eurooppalaista lähestymistapaa.

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 
merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen, 
väestörakenteen muutos, sosiaalinen 
syrjäytyminen ja köyhyys, eriarvoisuus ja 
muuttovirrat, digitaalisen kuilun 
kaventaminen, tieteellisen, innovoivan ja 
luovan kulttuurin edistäminen 
yhteiskunnassa ja yrityksissä sekä 
turvallisuuden ja vapauden takaaminen ja 
luottamus demokraattisiin instituutioihin ja 
kansalaisten välillä rajojen sisällä ja niiden 
yli, poliittisen ja kansalaisten 
osallisuuden edistäminen, eurooppalaista 
julkisuutta koskevan ymmärryksen 
lisääminen sekä eurooppalaisten 
yhteiskuntien kommunikoinnin ja hyvien 
suhteiden tukeminen kansallisten, 
rodullisten, kielellisten, uskonnollisten, 
teknologisten ja sosiaalisten rajojen yli. 
Nämä haasteet ovat valtavia ja vaativat 
yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 1667
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 
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merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen, 
sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys, 
eriarvoisuus ja muuttovirrat, digitaalisen 
kuilun kaventaminen, innovoivan ja luovan 
kulttuurin edistäminen yhteiskunnassa ja 
yrityksissä sekä turvallisuuden ja vapauden 
takaaminen ja luottamus demokraattisiin 
instituutioihin ja kansalaisten välillä 
rajojen sisällä ja niiden yli. Nämä haasteet 
ovat valtavia ja vaativat yhteistä 
eurooppalaista lähestymistapaa.

merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen, 
sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys, 
eriarvoisuus ja muuttovirrat, digitaalisen 
kuilun kaventaminen, innovoivan ja luovan 
kulttuurin edistäminen yhteiskunnassa ja 
yrityksissä sekä turvallisuuden ja vapauden 
takaaminen ja luottamus demokraattisiin 
instituutioihin ja kansalaisten välillä 
rajojen sisällä ja niiden yli. Nämä haasteet 
ovat valtavia ja vaativat yhä 
monimutkaisempaa yhdistelmää erilaisia 
lähestymistapoja sekä yhteisiä 
eurooppalaisia lähestymistapoja, jotka 
perustuvat jaettuun tieteelliseen tietoon, 
jota vain yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet, kulttuuri ja luovat 
alat voivat tarjota.

Or. en

Perustelu

Yhteiskunnalliset haasteet voidaan kohdata hyödyntämällä kulttuuria ja humanistisia tieteitä.

Tarkistus 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionissa esiintyy edelleen huomattavaa 
eriarvoisuutta sekä maiden välillä että 
niiden sisällä. Inhimillisen kehityksen 
indeksi, joka mittaa terveyden, koulutuksen 
ja tulojen kehitystä, antoi vuonna 2010 
unionin jäsenvaltioiden tulokseksi 0,743–
0,895, mikä on osoitus huomattavista 
eroista maiden välillä. Myös sukupuolten 
välillä on edelleen huomattavaa 
eriarvoisuutta: esimerkiksi sukupuolten 
välinen palkkaero on unionissa edelleen 

Unionissa esiintyy edelleen huomattavaa 
eriarvoisuutta sekä maiden välillä että 
niiden sisällä. Inhimillisen kehityksen 
indeksi, joka mittaa terveyden, koulutuksen 
ja tulojen kehitystä, antoi vuonna 2010 
unionin jäsenvaltioiden tulokseksi 0,743–
0,895, mikä on osoitus huomattavista 
eroista maiden välillä. Miesten ja naisten 
välinen mahdollisuuksien epätasa-arvo on 
edelleen olemassa. Sukupuolten välinen 
palkkaero on unionissa edelleen 17,8 
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17,8 prosenttia miesten hyväksi. 
Köyhyysuhan alla elää nykyisin joka 
kuudes unionin kansalainen (noin 80 
miljoonaa ihmistä). Nuorten aikuisten ja 
lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt 
viimeksi kuluneiden kahden 
vuosikymmenen aikana. 
Nuorisotyöttömyysaste on yli 20 
prosenttia. 150 miljoonaa eurooppalaista 
(noin 25 prosenttia) ei ole koskaan 
käyttänyt internetiä eikä ehkä koskaan saa 
riittävää digitaalista lukutaitoa. Poliittinen 
apaattisuus ja jyrkkä vastakkainasettelu 
vaaleissa ovat myös lisääntyneet, mikä on 
osoitus siitä, että kansalaisten luottamus 
nykyiseen poliittiseen järjestelmään 
rakoilee. Nämä luvut osoittavat, että tietyt 
sosiaaliset ryhmät ja yhteisöt ovat jääneet 
pysyvästi sosiaalisen ja taloudellisen 
kehityksen ja/tai demokraattisen 
päätöksenteon ulkopuolelle.

prosenttia miesten hyväksi. Köyhyysuhan 
alla elää nykyisin joka kuudes unionin 
kansalainen (noin 80 miljoonaa ihmistä). 
Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden 
köyhyys on lisääntynyt viimeksi 
kuluneiden kahden vuosikymmenen 
aikana. Nuorisotyöttömyysaste on yli 20 
prosenttia. 150 miljoonaa eurooppalaista 
(noin 25 prosenttia) ei ole koskaan 
käyttänyt internetiä eikä ehkä koskaan saa 
riittävää digitaalista lukutaitoa. Poliittinen 
apaattisuus ja jyrkkä vastakkainasettelu 
vaaleissa ovat myös lisääntyneet, mikä on 
osoitus siitä, että kansalaisten luottamus 
nykyiseen poliittiseen järjestelmään 
rakoilee. Nämä luvut osoittavat, että tietyt 
sosiaaliset ryhmät ja yhteisöt ovat jääneet 
pysyvästi sosiaalisen ja taloudellisen 
kehityksen ja/tai demokraattisen 
päätöksenteon ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 1669
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010. 

Poistetaan.
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Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa 
ja lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä 
ja odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan 
kohtaan.

Or. en

Tarkistus 1670
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 

Poistetaan.
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Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010. 
Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa 
ja lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä 
ja odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan 
kohtaan.

Or. en

Tarkistus 1671
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010.
Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa 
ja lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä 
ja odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan 
kohtaan.

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010.

Or. en
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Tarkistus 1672
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010. 
Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa ja 
lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys on 
johtanut myös miljardien eurojen arvoiseen 
verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä ja 

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010. 
Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa ja 
lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys on 
johtanut myös miljardien eurojen arvoiseen 
verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä ja 
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odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan kohtaan.

odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan kohtaan.
Talouskasvua ja kehitystä edistävä 
keskeinen tekijä on asianmukainen 
lähestymistapa, jolla piristetään vapaata 
tiedonkulkua, joka on tasapainossa 
asianmukaisen tietoturvatason sekä 
yksityisyyden että henkilötietojen suojan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 1673
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010. 
Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa ja 
lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, sukupuoleen 
perustuva väkivalta mukaan luettuna, 
terrorismi, verkkohyökkäykset, 
yksityisyyden loukkaukset ja muunlaiset 
sosiaaliset ja taloudelliset häiriöt. 
Arvioiden mukaan Euroopassa saattaa 
joutua suoraan rikollisuuden uhriksi 75 
miljoonaa henkilöä joka vuosi. 
Rikollisuuden, terrorismin, laittoman 
toiminnan, väkivallan ja katastrofien 
suoriksi kustannuksiksi Euroopassa on 
arvioitu vähintään 650 miljardia euroa 
(noin 5 prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 
2010. Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa ja 
lähes yhden prosentin lisäyksen 
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vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys on 
johtanut myös miljardien eurojen arvoiseen 
verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä ja 
odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan kohtaan.

työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys on 
johtanut myös miljardien eurojen arvoiseen 
verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä ja 
odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan kohtaan.

Or. es

Perustelu

On olennaista, että asetukseen sisällytetään erityinen viittaus tarpeeseen torjua sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa.

Tarkistus 1674
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 
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koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan, 
innovatiivisen ja turvallisen yhteiskunnan 
mallin muille maailman alueille. Se vaatii 
strategisempaa lähestymistapaa kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Lisäksi koska turvallisuuspolitiikan tulisi 
olla vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, 
turvallisuuden tutkimuksen 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
vahvistaminen on myös tärkeä osa tätä 
haastetta.

koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan, 
innovatiivisen ja turvallisen yhteiskunnan 
mallin muille maailman alueille. Se vaatii 
strategisempaa lähestymistapaa kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Or. en

Tarkistus 1675
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 
koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan, 
innovatiivisen ja turvallisen yhteiskunnan 
mallin muille maailman alueille. Se vaatii 
strategisempaa lähestymistapaa kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Lisäksi koska turvallisuuspolitiikan tulisi 

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 
koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan, 
innovatiivisen ja turvallisen yhteiskunnan 
mallin muille maailman alueille. Se vaatii 
strategisempaa lähestymistapaa kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. On 
myös olennaista hyödyntää Euroopan 
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olla vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, turvallisuuden 
tutkimuksen yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden vahvistaminen on myös 
tärkeä osa tätä haastetta.

mittavaa kulttuuriperintöä keinona 
saattaa EU:n kansalaiset lähemmäs 
toisiaan ja vahvistaa eurooppalaisen 
yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta. Lisäksi 
koska turvallisuuspolitiikan tulisi olla 
vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, turvallisuuden 
tutkimuksen yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden vahvistaminen on myös 
tärkeä osa tätä haastetta.

Or. it

Tarkistus 1676
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaikka teknologialla voi olla Euroopan 
turvallisuuden lujittamiseen liittyvä rooli, 
on tärkeää, että jo nyt suhteellisen 
turvallinen Eurooppa ryhtyy 
toimenpiteisiin (sisäisen ja ulkoisen) 
turvattomuuden perimmäisten syiden 
käsittelemiseksi ja tasapainottaa viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana 
tapahtunutta huomattavaa keskittymistä 
turvallisuuden lisäämiseen toimenpiteillä, 
joilla palautetaan kansalaisvapaudet, 
säilytetään perusoikeudet ja lisätään 
vastuullisuutta. Kaikkia näitä aloitteita 
käsitellään osana laajempaa "ihmisten 
turvallisuuden" tutkimusohjelmaa.

Or. en

Tarkistus 1677
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmassa käsitellään erityisesti suhdetta 
luonnontieteiden ja teknologian sekä 
muiden tieteiden, erityisesti 
valtiotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja 
humanististen tieteiden tutkimuksessa, 
jossa keskitytään konfliktien luonteeseen 
ja yhteistyöhön, konfliktien ja 
turvallisuuden alan yhteistyön 
muuntumiseen, valtion, kansainvälisten 
järjestöjen, valtiosta riippumattomien 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden rooliin mutta myös 
konfliktinestoon, rauhanrakentamiseen ja 
siviili- ja turvallisuusalan uudistukseen.

Or. en

Tarkistus 1678
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja 
turvallisten yhteiskuntien rakentamiseksi 
Eurooppa tarvitsee vastauksen, johon 
sisältyy uuden tietämyksen ja uusien 
teknologioiden ja valmiuksien 
kehittäminen sekä poliittisten 
toimintavaihtoehtojen määrittely. Tällainen 
pyrkimys auttaa Eurooppaa tarttumaan 
haasteisiinsa ei ainoastaan sisäisesti vaan 
myös maailmanlaajuisena toimijana 
kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä 
puolestaan auttaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muualla saatuja kokemuksia 
ja antaa niille mahdollisuuden määritellä 
paremmin omat erityiset toimensa, jotka 
vastaavat niiden kunkin omia olosuhteita.

Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja 
turvallisten yhteiskuntien rakentamiseksi 
Eurooppa tarvitsee vastauksen, johon 
sisältyy uuden tietämyksen ja uusien 
teknologioiden ja valmiuksien 
kehittäminen sekä poliittisten 
toimintavaihtoehtojen määrittely. Olisi 
aiheellista laatia täsmällinen luettelo 
yleisesti kiinnostavista ja vaikuttavista 
tärkeistä asioista, joiden avulla voidaan 
löytää ratkaisut unionin sosiaalisiin, 
oikeudellisiin ja poliittisiin ongelmiin ja 
tunnistaa aihealueet, joiden puitteissa 
kukin selvitys olisi aloitettava. Tällainen 
pyrkimys auttaa Eurooppaa tarttumaan 
haasteisiinsa ei ainoastaan sisäisesti vaan 
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myös maailmanlaajuisena toimijana 
kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä 
puolestaan auttaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muualla saatuja kokemuksia 
ja antaa niille mahdollisuuden määritellä 
paremmin omat erityiset toimensa, jotka 
vastaavat niiden kunkin omia olosuhteita.

Or. es

Perustelu

Olisi vältettävä sekalaisia menettelytapoja asettamalla selvät suuntaviivat aihekohtaisena 
luettelona. Sen avulla selviää, minkä aihealueen puitteissa kutakin ongelmaa on käsiteltävä.

Tarkistus 1679
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja 
turvallisten yhteiskuntien rakentamiseksi 
Eurooppa tarvitsee vastauksen, johon 
sisältyy uuden tietämyksen ja uusien 
teknologioiden ja valmiuksien 
kehittäminen sekä poliittisten 
toimintavaihtoehtojen määrittely. Tällainen 
pyrkimys auttaa Eurooppaa tarttumaan 
haasteisiinsa ei ainoastaan sisäisesti vaan 
myös maailmanlaajuisena toimijana 
kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä 
puolestaan auttaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muualla saatuja kokemuksia 
ja antaa niille mahdollisuuden määritellä 
paremmin omat erityiset toimensa, jotka 
vastaavat niiden kunkin omia olosuhteita.

Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja 
pohtivien yhteiskuntien rakentamiseksi 
Eurooppa tarvitsee vastauksen, johon 
sisältyy uuden tietämyksen ja uusien 
teknologioiden ja valmiuksien 
kehittäminen sekä poliittisten 
toimintavaihtoehtojen määrittely. Tällainen 
pyrkimys auttaa Eurooppaa tarttumaan 
haasteisiinsa ei ainoastaan sisäisesti vaan 
myös maailmanlaajuisena toimijana 
kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä 
puolestaan auttaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muualla saatuja kokemuksia 
ja antaa niille mahdollisuuden määritellä 
paremmin omat erityiset toimensa, jotka 
vastaavat niiden kunkin omia olosuhteita.

Or. en

Tarkistus 1680
Britta Thomsen



AM\907850FI.doc 89/166 PE492.790v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen 
tutkimusten tulosten saatavuutta ja 
käyttöä on kehitettävä entisestään 
esimerkiksi popularisoiduilla tiede-
elokuvilla.

Or. en

Perustelu

EU tukee tutkimusta, ja tutkimuksen olisi oltava näkyvää – ei pelkästään toisille tutkijoille 
vaan myös yhteiskunnalle. On olemassa suuri tarve tehdä eurooppalaisesta tutkimuksesta 
näkyvää yhteiskunnalle ja suurelle yleisölle elävästi, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Tämä 
voitaisiin toteuttaa popularisoitujen tiede-elokuvien avulla. Tiede-elokuvat voivat olla silta 
tieteen ja yhteiskunnan välillä, ja yhteiskunta ja silta luovat tieteellisen vuoropuhelun 
perustan.

Tarkistus 1681
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uusien yhteistyömuotojen edistäminen 
unionin jäsenvaltioiden välillä ja 
maailmanlaajuisesti sekä asianomaisten 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen välillä on 
siis keskeinen tehtävä tässä haasteessa. 
Toimissa pyritään systemaattisesti 
lisäämään kansalaisten ja yritysten 
osallistumista, tukemaan sosiaalisia ja 
teknologisia innovointiprosesseja, 
edistämään älykästä ja osallistavaa 
julkishallintoa ja tukemaan tietoon 
perustuvaa poliittista päätöksentekoa, jotta 

Uusien yhteistyömuotojen edistäminen 
unionin jäsenvaltioiden välillä ja 
maailmanlaajuisesti sekä asianomaisten 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen välillä on 
siis keskeinen tehtävä tässä haasteessa. 
Toimissa pyritään systemaattisesti 
lisäämään kansalaisten ja yritysten 
osallistumista, tukemaan sosiaalisia ja 
teknologisia innovointiprosesseja, 
edistämään älykästä ja osallistavaa 
julkishallintoa ja tukemaan tietoon 
perustuvaa poliittista päätöksentekoa, jotta 
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voidaan lisätä näiden toimien merkitystä 
poliittisille päättäjille, yhteiskunnan ja 
talouden toimijoille ja kansalaisille. Tässä 
suhteessa tutkimus ja innovointi on 
ennakkoedellytys Euroopan teollisuuden ja 
palvelujen kilpailukyvylle, etenkin 
turvallisuuden, digitaalisen kehityksen ja 
yksityisyyden suojan aloilla. Tämän 
haasteen puitteissa annettavalla unionin 
rahoituksella tuetaan unionin keskeisten 
politiikkojen kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista.

voidaan lisätä näiden toimien merkitystä 
poliittisille päättäjille, yhteiskunnan ja 
talouden toimijoille ja kansalaisille. Tässä 
suhteessa tutkimus ja innovointi on 
ennakkoedellytys Euroopan teollisuuden ja 
palvelujen kilpailukyvylle sekä konfliktien 
rauhanomaiseen ratkaisemiseen liittyville 
eurooppalaisille toimille, etenkin 
turvallisuuden, digitaalisen kehityksen ja 
yksityisyyden suojan aloilla. Tämän 
haasteen puitteissa annettavalla unionin 
rahoituksella tuetaan unionin keskeisten 
politiikkojen kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista.

Or. en

Tarkistus 1682
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uusien yhteistyömuotojen edistäminen 
unionin jäsenvaltioiden välillä ja 
maailmanlaajuisesti sekä asianomaisten 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen välillä on 
siis keskeinen tehtävä tässä haasteessa. 
Toimissa pyritään systemaattisesti 
lisäämään kansalaisten ja yritysten 
osallistumista, tukemaan sosiaalisia ja 
teknologisia innovointiprosesseja, 
edistämään älykästä ja osallistavaa 
julkishallintoa ja tukemaan tietoon 
perustuvaa poliittista päätöksentekoa, jotta 
voidaan lisätä näiden toimien merkitystä 
poliittisille päättäjille, yhteiskunnan ja 
talouden toimijoille ja kansalaisille. Tässä 
suhteessa tutkimus ja innovointi on 
ennakkoedellytys Euroopan teollisuuden ja 
palvelujen kilpailukyvylle, etenkin 
turvallisuuden, digitaalisen kehityksen ja 
yksityisyyden suojan aloilla. Tämän 
haasteen puitteissa annettavalla unionin 

Uusien yhteistyömuotojen edistäminen 
unionin jäsenvaltioiden välillä ja 
maailmanlaajuisesti sekä asianomaisten 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen välillä on 
siis keskeinen tehtävä tässä haasteessa. 
Toimissa pyritään systemaattisesti 
lisäämään kansalaisten ja yritysten 
osallistumista, tukemaan sosiaalisia ja 
teknologisia innovointiprosesseja, 
edistämään älykästä ja osallistavaa 
julkishallintoa ja tukemaan tietoon 
perustuvaa poliittista päätöksentekoa, jotta 
voidaan lisätä näiden toimien merkitystä 
poliittisille päättäjille, yhteiskunnan ja 
talouden toimijoille ja kansalaisille. Tässä 
suhteessa tutkimus ja innovointi on 
ennakkoedellytys Euroopan teollisuuden ja 
palvelujen kilpailukyvylle, etenkin 
turvallisuuden, digitaalisen kehityksen ja 
yksityisyyden suojan aloilla. Tämän 
haasteen puitteissa annettavalla unionin 
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rahoituksella tuetaan unionin keskeisten 
politiikkojen kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista.

rahoituksella tuetaan unionin keskeisten 
politiikkojen kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista. Tarvittavien muutosten 
toteuttaminen menestyksekkäästi riippuu 
todellakin siitä, miten suuri yleisö 
osallistuu tieteeseen ja innovointiin ja 
hyödyntää sen etuja. Tämän 
saavuttamiseksi on tärkeää keskittyä 
yhteiskunnallisten haasteiden sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ottaa mukaan toimintaan 
teollisuuden toimijoiden lisäksi tutkijoita 
ja korkeakoulujen edustajia sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja 
instituutioita.

Or. en

Tarkistus 1683
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä ovat etenkin älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävän 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteet,
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja 
unionin sisäisen turvallisuuden strategia, 
mukaan lukien katastrofien ehkäisyä ja 
niihin reagointia koskevat politiikat. 
Toimia koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien kanssa.

Näitä ovat etenkin älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävän 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteet. 
Toimia koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 1684
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Näitä ovat etenkin älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävän 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteet, 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja 
unionin sisäisen turvallisuuden strategia, 
mukaan lukien katastrofien ehkäisyä ja 
niihin reagointia koskevat politiikat. 
Toimia koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien kanssa.

Näitä ovat etenkin älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävän 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteet, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, 
oikeudenmukaisuuteen ja
turvallisuusalan uudistamiseen 
keskittyvät yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) mukaiset 
siviilioperaatiot, mukaan lukien 
katastrofien ehkäisyä ja niihin reagointia 
koskevat politiikat. Toimia koordinoidaan 
Yhteisen tutkimuskeskuksen suorien 
toimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 1685
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perusarvojen kunnioittaminen on 
kulmakivi, jolle kaikenlainen vaikuttava 
turvallisuuden ja politiikan tutkimus 
perustuu. Turvallisuudentutkimuksella ja 
teknologialla voidaan vähentää riskiä, 
mutta teknologia ei saisi lisätä 
pelontunnetta tai olla erottelun ja 
eristämisen väline, vaan sen 
tarkoituksena olisi oltava ihmisoikeuksien 
ja lakien kunnioittaminen. 

Or. en

Tarkistus 1686
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 kohta – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän varmistamiseksi turvallisuuteen 
liittyvään kaikkeen tutkimukseen olisi 
sisällytettävä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun, EU:n 
perusoikeusviraston, uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
korkeakoulujen kuuleminen. Kaikkien 
hankkeiden on oltava erityisesti voimassa 
olevan lainsäädännön ja perusoikeuksien 
mukaisia, jos niiden tavoiteltuja tuloksia 
halutaan soveltaa heti.

Or. en

Tarkistus 1687
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden ja 
yhteiskuntatieteiden tutkimus on
ensisijainen väline, jolla edetään kohti 
Horisontti 2020 -ohjelmassa vahvistettuja 
erityistavoitteita ja painopisteitä, eikä ole 
epäilystäkään, ettei se olisi tärkeässä 
asemassa osallistavia yhteiskuntia 
luotaessa. Tutkimuksella tuetaan poliittisia 
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Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

päättäjiä sellaisen politiikan muotoilussa, 
jolla torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään 
erilaisia erottelun, syrjinnän ja 
eriarvoisuuden muotoja, kuten sukupuolten 
eriarvoisuutta, sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden roolia ja 
merkitystä Horisontti 2020 -puiteohjelmassa korostamalla "osallistavien yhteiskuntien"
tavoitetta. Siinä korostetaan jälleen kerran sitä, että kaiken tutkimuksen on oltava 
syrjimättömyyden periaatteen mukaista.

Tarkistus 1688
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
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tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Yhteiskuntatieteiden, kulttuuriin ja 
luovuuden, humanististen tieteiden ja 
kulttuuriperinnön tutkimus voi olla tässä 
tärkeässä asemassa. Tutkimuksella 
tuetaan poliittisia päättäjiä sellaisen 
politiikan muotoilussa, jolla torjutaan 
köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten 
eriarvoisuutta tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla ja samalla edistetään luovuutta, 
osallisuutta, innovointia ja 
kulttuuriperinnön käyttömahdollisuutta ja 
säilyttämistä. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista.

Or. en

Tarkistus 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten 
eriarvoisuutta tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, kuten naisten ja miesten 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
puuttumista, sekä digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
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monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän, syrjäytymisen ja 
eriarvoisuuden muotoja, kuten sukupuolten 
eriarvoisuutta, poliittista ja sosiaalista 
syrjäytymistä, sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, kieleen, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai 
ikään perustuvaa syrjintää tai digitaali-, 
informaatio-, koulutus- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1691
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
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Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi. Olisi 
ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin lasten 
köyhyyden ja nuorten työmarkkinoilta 
syrjäytymisen vaikutusten tutkimiseksi.

Or. en

Tarkistus 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
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maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi. EIT:n ja 
sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimilla olisi edistettävä osaamisen 
leviämistä ja laajennettava myös 
osallistumista.

Or. en

Tarkistus 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Yhteiskuntatieteiden ja 
humanististen tieteiden tutkimus on tässä 
johtavassa asemassa. Tutkimuksella 
tuetaan poliittisia päättäjiä sellaisen 
politiikan muotoilussa, jolla torjutaan 
köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia erottelun, 
syrjinnän ja eriarvoisuuden muotoja, kuten 
sukupuolten eriarvoisuutta tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
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huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1694
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla ja 
sosiaalisilla innovaatioilla. Humanististen 
tieteiden tutkimus, yhteiskuntatieteet ja 
valtiotieteet mukaan luettuina ovat tässä 
tärkeässä asemassa. Tutkimuksella tuetaan 
poliittisia päättäjiä sellaisen politiikan 
muotoilussa, jolla torjutaan köyhyyttä, 
konflikteja ja sotia ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1695
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta, 
vammaisten syrjintää tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1696
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
taloudellista ja poliittista osallisuutta ja 
myönteistä kulttuurien välistä dynamiikkaa 
Euroopassa ja kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa huipputason 
tutkimuksella ja monitieteisillä 
teknologisilla edistysaskelilla ja 
organisatorisilla innovaatioilla. 
Humanististen tieteiden tutkimus voi olla 
tässä tärkeässä asemassa. Tutkimuksella 
tuetaan poliittisia päättäjiä sellaisen 
politiikan muotoilussa, jolla torjutaan 
köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia erottelun, 
syrjinnän ja eriarvoisuuden muotoja, kuten 
sukupuolten eriarvoisuutta tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en

Perustelu

"Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja pohtivien yhteiskuntien" haasteen puitteissa 
haluaisimme korostaa tarvetta tutkia osallisuuden, syrjäytymisen ja solidaarisuuden taustalla 
olevaa dynamiikkaa hyvinä esimerkkeinä humanististen tieteiden merkityksestä. Tärkeä 
näkökulma tässä yhteydessä on TVT-ratkaisujen mukaan ottaminen demokraattisen 
osallistumisen lisäämiseksi. Tämän vuoksi tärkeänä tutkimusalana on se, miten tieto- ja 
viestintätekniikka sisällytetään Euroopan koulutusjärjestelmän kaikkiin tasoihin. Teknologia-
avusteinen oppiminen olisi siksi sisällytettävä tähän haasteeseen.

Tarkistus 1697
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja 
Euroopan tutkimus- ja innovointikuilujen 
sulkemisen edesauttamiseksi 
rakennerahastojen kanssa kehitetään 
täydentävyyttä ja tiivistä synergiaa sekä 
alkupäässä (jäsenvaltioiden valmiuksien 
kehittäminen, jotta ne voivat valmistautua 
paremmin osallistumiseensa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan) että 
loppupäässä (Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta johtuvien tutkimus- ja 
innovointitulosten hyödyntäminen ja 
levittäminen). Mahdollisuuksien mukaan 
edistetään kyseisen kahden välineen 
välistä yhteentoimivuutta. Kannustetaan 
järjestämään kumulatiivista tai yhdistettyä 
rahoitusta.
Tässä yhteydessä toimenpiteillä pyritään 
hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan 
lahjakkuuspotentiaalia ja siten 
parantamaan tutkimuksen ja innovoinnin 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
vaikutusta, ja ne ovat erillään 
koheesiopolitiikan rahastojen
toimintalinjoista ja toimista mutta 
täydentävät niitä. Näihin kuuluvat 
seuraavat toimenpiteet:
a) Nousevien laitosten, osaamiskeskusten 
ja innovatiivisten alueiden yhdistäminen 
vähemmän kehittyneillä paikallisalueilla 
ja alueilla ja vähemmän kehittyneissä 
jäsenvaltioissa kilpailun avulla 
kansainvälisesti johtavien vastaavien 
tahojen kanssa muualla Euroopassa. 
Tähän liittyy huippututkimuslaitosten ja 
-yksiköiden ryhmätyöskentelyä 
vähemmän kehittyneillä paikallisalueilla 
tai alueilla sijaitsevien laitosten ja 
yksiköiden kanssa, henkilöstövaihdon 
twinning-toimintaa, asiantuntijoiden 
neuvoja ja avustusta sekä yhteisten 
strategioiden laatimista osaamiskeskusten 
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perustamiseksi. Niitä voidaan rahoittaa 
koheesiopolitiikan varoista vähemmän 
kehittyneillä alueilla. Pohditaan 
yhteyksien luomista innovatiivisiin 
klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille.
b) Neljänkymmenen "ERA-tuolin"
perustaminen tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin tai 
yksiköihin, joilla on selvästi potentiaalia 
huippututkimukseen, jotta nämä laitokset 
pystyvät hyödyntämään kaiken 
potentiaalinsa. Näin luodaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikkialla 
eurooppalaisella tutkimusalueella. Tähän 
sisältyy institutionaalista tukea 
kilpailukykyisen tutkimusympäristön 
luomiseen ja niiden olosuhteiden 
luomiseen, joilla 
huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään 
ja kehittymään niissä.
c) "Huippuosaamisen sinetin"
myöntäminen myönteisesti arvioidulle 
ERC:lle, Marie Sklodowska-Curie 
-toimelle tai ehdotuksille 
yhteistyöhankkeista, jotka eivät ole 
pystyneet saamaan rahoitusta 
talousarviorajoitteiden vuoksi. Kansallisia 
ja alueellisia rahastoja voitaisiin siten 
kannustaa rahoittamaan hankkeita, jotka 
täyttävät huippuosaamista koskevat 
vaatimukset mutta joille ei voida antaa 
rahoitusta EU:n varojen puutteen vuoksi.
d) "Huippuosaamisen sinetin"
myöntäminen loppuunsaatetuille 
hankkeille, jotta voidaan edistää 
seurannan (esimerkiksi kokeiluhankkeet, 
demonstrointihankkeet tai 
tutkimustulosten hyödyntäminen) 
rahoitusta kansallisista tai alueellisista 
lähteistä.
e) ECR:n paluuapurahojen myöntäminen 
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EU:n ulkopuolella parhaillaan 
työskenteleville tutkijoille, jotka haluavat 
työskennellä EU:ssa.
f) Muiden tahojen kanssa toteutettavien 
tutkimusyhteistyöhankkeiden edunsaajina 
olevien järjestöjen ja pääasiassa muihin 
kuin hankkeeseen suoraan osallistuviin 
maihin sijoittautuneiden järjestöjen 
kesken allekirjoitettujen lisäsopimusten 
tukeminen, jonka erityistavoitteena on 
edesauttaa koulutusmahdollisuuksia 
(erityisesti tohtorintutkintoon tähtääviä ja 
tohtorintutkinnon jälkeisiä virkoja).
g) Tutkimuksen ja innovoinnin 
laadukkaan institutionaalisen verkoston 
luomiseen tähtäävien menestyvien 
verkostojen vahvistaminen. Erityistä 
huomiota kiinnitetään Euroopan tiede- ja 
teknologiayhteistyöhön (COST) 
"huippuosaamiskeskittymien"
(laadukkaiden tiedeyhteisöjen ja uran 
alkuvaiheessa olevien tutkijoiden) 
määrittämiseksi ja yhdistämiseksi koko 
EU:ssa.
h) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
osallistumista koskevien erityisten 
koulutusmekanismien laatiminen, jossa 
hyödynnetään täysimääräisesti 
kansallisten yhteyspisteiden kaltaisia 
olemassa olevia verkostoja.
i) Apurahojen antaminen saataville 
tohtorintutkintoa ja tohtorintutkinnon 
jälkeistä tutkimusta varten sekä 
edistyneiden koulutusapurahojen 
antaminen insinööreille EU:n kaikkiin 
kansainvälisiin 
tutkimusinfrastruktuureihin 
pääsemiseksi, mukaan luettuina 
kansainvälisten tiedejärjestöjen 
hallinnoimat infrastruktuurit.
j) Älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
kehittämisen ja seurannan tukeminen. 
Politiikalle kehitetään tukijärjestely ja 
politiikan oppimista alueellisella tasolla 
helpotetaan kansainvälisellä 
vertaisarvioinnilla ja parhaiden 
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käytänteiden jakamisella.
k) Sellaisten verkkomarkkinoiden 
perustaminen, joilla voidaan mainostaa 
henkistä omaisuutta teollis- ja 
tekijänoikeuksien omistajien ja käyttäjien 
lähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Peräisin Carvalhon mietinnöstä siten, että ERA-tuoleille asetetaan tietty lukumäärä – on 
tärkeää, että ne ovat korkealaatuisia.

Tarkistus 1698
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistäminen;

a) menetelmät älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun edistämiseksi 
Euroopan kulttuurinen epäyhtenäisyys 
huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 1699
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistäminen;

a) älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistäminen nykyisen 
talousjärjestelmän heikkouksia 
analysoiden;

Or. es
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Perustelu

Tämän toiminta-alueen määritelmää tarkennetaan siten, että lisätään nykyisen 
talousjärjestelmän heikkouksien analysointia koskeva kehotus.

Tarkistus 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) erojen vähentäminen Euroopan 
alueiden välillä ja suhteessa maailman 
muihin alueisiin

Or. en

Tarkistus 1701
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mukautumiskykyisten ja osallisuutta 
edistävien yhteiskuntien rakentaminen 
Euroopassa;

b) yhteisen eurooppalaisen tietoisuuden 
luomista edistävien mukautumiskykyisten 
ja osallisuutta edistävien yhteiskuntien 
rakentaminen Euroopassa;

Or. es

Perustelu

On tärkeää edistää tätä yhteistä tietoisuutta, jotta voidaan rakentaa mukautumiskykyisiä ja 
osallisuutta edistäviä yhteiskuntia.

Tarkistus 1702
Britta Thomsen
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) ehdotamme myös, että matkailua, 
elämystaloutta ja kulttuuriperintöä 
koskeva tutkimus sisällytetään tähän 
toimeen, koska esimerkiksi matkailu ja 
kulttuuriperintömme ovat tärkeässä 
asemassa eurooppalaisen identiteetin 
rakentamisessa, ja siksi on tärkeää 
selvittää, miten esimerkiksi matkailu 
vaikuttaa siihen, millaisina me näemme 
itsemme;

Or. en

Perustelu

Lopuksi ehdotamme, että matkailun, elämystalouden ja kulttuurin tutkimukselle annetaan 
osallistavan Euroopan tavoitteeseen liittyvä oma tehtävänsä. Kaikilla aloilla on keskeinen 
rooli eurooppalaisen identiteetin luomisessa, ja siksi on tärkeää kartoittaa, miten esimerkiksi 
matkailu vaikuttaa siihen, miten kansalaiset kokevat itsensä ja muut.

Tarkistus 1703
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) olisi myös korostettava 
käyttäjälähtöistä teknistä kehitystä, jonka 
avulla on mahdollista parantaa 
huomattavasti TVT-ratkaisujen 
käyttäjäystävällisyyttä;

Or. en

Tarkistus 1704
Britta Thomsen
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) tämä edellyttää myös entistä parempaa 
ymmärrystä siitä, miten TVT voi tehostaa 
oppimisprosessia Euroopan 
koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla;

Or. en

Tarkistus 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) muistin ja identiteetin rakentaminen 
ja kulttuurivaihdon edistäminen;

Or. en

Tarkistus 1706
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan aseman vahvistaminen 
maailmanlaajuisena toimijana;

c) Euroopan aseman vahvistaminen 
maailmanlaajuisena toimijana, koska 
arktisten alueiden geopoliittinen, 
ympäristöllinen ja kulttuurinen merkitys 
todennäköisesti kasvaa edelleen tulevina 
vuosina, mikä korostaa tarvetta vahvistaa 
arktisen alueen humanistista tutkimusta, 
jotta näiden yhteiskuntien, kulttuurien ja 
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maantieteellisten alueiden nopeaa 
kehitystä ja muutosta ymmärrettäisiin 
entistä paremmin;

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan roolia kansainvälisillä areenoilla ymmärrettäisiin ja jotta se vahvistuisi, on 
yhtä tärkeää ottaa mukaan arktisten alueiden yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys kasvaa tulevina vuosina. Tämän vuoksi on 
entistä tärkeämpää ymmärtää radikaaleja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia, joita 
arktisilla alueilla tapahtuu tulevina vuosina. Asemaltaan vahva tanskalainen arktisten 
alueiden yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus voi tarjota tätä haastetta 
koskevia arvokkaita näkemyksiä ja ratkaisuja.

Tarkistus 1707
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan aseman vahvistaminen 
maailmanlaajuisena toimijana;

c) Euroopan aseman vahvistaminen 
maailmanlaajuisena toimijana erityisesti 
konfliktien ehkäisemisessä, 
siviilikriisinhallinnassa, 
välitystoiminnassa, vuoropuhelussa ja 
rauhanrakentamisessa;

Or. en

Tarkistus 1708
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 kohta – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) huippuosaamisen levittäminen ja 
osallistumispohjan laajentaminen;
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Or. en

Perustelu

Osallistumisessa on eroja sekä jäsenvaltioiden välillä että alueiden välillä ja sisällä. Erot 
luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan osaamisessa voivat 
vaihdella suuresti jopa alueiden sisällä. Siksi huippuosaamisen levittäminen ja 
osallistumispohjan laajentaminen olisi nähtävä yhteiskunnallisena haasteena.

Tarkistus 1709
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.2. Innovatiiviset yhteiskunnat Poistetaan.
Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, 
yritykset ja käyttäjät mukaan 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
edistämällä koordinoituja tutkimus- ja 
innovointipolitiikkoja globalisaation 
puitteissa. Erityistä tukea annetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) tietopohjan vahvistaminen ja 
innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tukeminen;
b) uusien innovoinnin muotojen 
tutkiminen, mukaan lukien sosiaalinen 
innovointi ja luovuus;
c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;
d) johdonmukaisen ja tehokkaan 
yhteistyön edistäminen kolmansien 
maiden kanssa.

Or. en
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Tarkistus 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Innovatiivisen 
yhteiskunnan luominen edellyttää 
nykymaailman vaatimusten mukaista 
nuorten ihmisten perusteellista 
koulutusta. Emme voi myöskään sivuuttaa 
koko yhteiskuntaa koskevaa elinikäisen 
oppimisen kasvavaa tarvetta. Tämä 
asettaa uusia haasteita erityisesti 
valtiovaltaa edustaville instituutioille, ja 
siksi järjestelmällisten kasvatustieteiden 
opintojen ylläpitäminen on ennakkoehto 
sellaisten nykyaikaisten 
kehitysstrategioiden luomiselle, joiden 
tarkoituksena on rakentaa tietoon 
pohjautuva kilpailukykyinen talous 
Eurooppaan.
Erityistä tukea annetaan eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja innovoinnin puite-
edellytysten kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 1711
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin, edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa sekä tutkimalla ja 
hyödyntämällä Euroopan 
kulttuuriperintöä ja korostamalla 
erityisesti kansallisten ja alueellisten 
perinteiden ja identiteettien sekä niiden 
välisen vuorovaikutuksen merkitystä. 
Erityistä tukea annetaan eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja innovoinnin puite-
edellytysten kehittämiseen.

Or. it

Tarkistus 1712
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Or. en
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Tarkistus 1713
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, 
vammaiset mukaan luettuina, yritykset ja 
käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiede ja yhteiskunta
Tavoitteena on edistää tieteen ja 
yhteiskunnan välistä vuoropuhelua, jotta 
kansalaiset ymmärtäisivät tieteen 
mekanismia ja kehitystä ja jotta 
tieteenharjoittajat ymmärtäisivät 
paremmin toimiensa tarpeelliset rajat. 
Eurooppalainen tutkimuspolitiikka on 
menestyksellistä vain, jos eurooppalainen 
yhteiskunta ja jäsenvaltiot ovat 
vakuuttuneita siitä, että erilaisia ja 
oikeutettuja eettisiä rajoja kunnioitetaan.
– toimien keskeisenä tavoitteena on 
tieteenharjoittajien ja muun yhteiskunnan 



AM\907850FI.doc 115/166 PE492.790v01-00

FI

välisen vuoropuhelun tehostaminen
– tutkimustoiminnan kriittinen arviointi, 
jonka tarkoituksena on asettaa mittapuita 
eettisesti hyväksyttävälle tutkimustyölle 
ottamalla perusoikeudet asianmukaisesti 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

sosiaalisen innovoinnin ymmärtäminen, 
vahvistaminen ja edistäminen 
tutkimuksen tieteidenvälisenä 
lähestymistapana; 

Or. en

Tarkistus 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien innovoinnin muotojen 
tutkiminen, mukaan lukien sosiaalinen
innovointi ja luovuus;

b) uusien innovoinnin muotojen tutkiminen 
korostamalla erityisesti sosiaalista
innovointia ja luovuutta;

Or. en

Tarkistus 1717
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien innovoinnin muotojen 
tutkiminen, mukaan lukien sosiaalinen 
innovointi ja luovuus;

b) uusien innovoinnin muotojen 
tutkiminen, mukaan lukien sosiaalinen 
innovointi ja luovuus, jotta 
luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden 
välinen kuilu saadaan kurottua umpeen;

Or. en

Tarkistus 1718
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – b alakohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) luovuudelle ja innovoinnille 
suotuisan taustan tarjoavien prosessien 
tutkiminen ja vertaileminen;
Tavoitteena on tukea Euroopan luovaa ja 
yrittäjähenkistä huippuosaamista ja sen 
kykyä parantaa kilpailukykyään yhtenä 
huomattavimmista teollisuusklustereista 
Euroopassa, mikä johtaa investointien 
kannalta uudenlaiseen vetovoimaan 
erityisesti pk-yritysten investointien, 
luovien alojen huipputeknologian kasvun 
sekä perinteisten teollisuusjärjestelmien 
innovoinnin osalta Euroopan taloudelle 
sellaisilla avainaloilla kuten suunnittelu 
ja sisältö, audiovisuaaliala, 
lähetystoiminta ja taide.

Or. en

Tarkistus 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa 
varten

Or. en

Tarkistus 1720
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kuulemista edistämällä;

Or. es

Perustelu

"Innovatiivisten yhteiskuntien" tavoitteessa olisi tunnustettava kansalaisyhteiskunnan 
merkitys ja se, että sen järjestöjen on osallistuttava näihin toiminnan aloihin. 

Tarkistus 1721
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, jotta saadaan tiedettä 
yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten;
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Or. en

Tarkistus 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa ja tieteen arvostuksen 
lisääminen yhteiskunnassa;

Or. en

Perustelu

Tieteen merkityksen ymmärtäminen on tärkeä tekijä yhteiskunnalle.

Tarkistus 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa ja tieteen arvostuksen 
lisääminen yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 1724
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä kuulemalla;

Or. en

Tarkistus 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa ottamalla 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan;

Or. en

Tarkistus 1726
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden ja 
mukanaolon varmistaminen tutkimuksessa 
ja innovoinnissa;

Or. en

Tarkistus 1727
Antonio Cancian
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) aineellisen ja aineettoman 
kulttuuriperinnön sekä kansallisten ja 
alueellisten perinteiden tutkiminen, 
säilyttäminen ja hyödyntäminen sekä 
niiden välinen vuorovaikutus ja 
mahdollisuudet, joita ne tarjoavat 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lisäämiseen ja yhteisen eurooppalaisen 
identiteetin kehittämiseen;

Or. it

Tarkistus 1728
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) älykäs luovuus ja kollektiivinen 
osallistuminen yhteiskuntaan 
erityistavoitteena innovatiivisten 
teknologiaan perustuvien prosessien sekä 
luovan ja älykkään yhteiskunnan 
palvelujen käyttöönoton nopeuttaminen;

Or. en

Tarkistus 1729
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 kohta – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) kulttuurikokemusten ja 
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eurooppalaisen identiteetin tukeminen, 
koska kulttuurikokemusten ala on erittäin 
kannattava hyödyntämiskohde tulevien 
teknologioiden ja ehdotettujen aloitteiden 
kallasta;

Or. en

Perustelu

Näitä toimia tarvitaan 1 kohdassa yleisenä näkemyksenä ilmaistujen aikaisempien ideoiden 
aktiivisen täytäntöönpanon vuoksi. Tätä näkemystä seuraa käytännön täytäntöönpano b a, d a 
ja d b alakohtien mukaisesti.

Tarkistus 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6.3.2 Kulttuuriperintöään kunnioittavat ja 
talouskehitystään edistävät yhteisöt
Vaikka kulttuuriperintö on 
lähitulevaisuudessa yksi Euroopan 
talouden lupaavimmista aloista, sillä on 
teknologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 
esteitä, jotka on voitettava.
Erityistavoitteet:
– edistää kulttuuriperinnön vaalimiseen 
ja suojelemiseen painottuvaa tutkimusta
– kehittää talousmalleja ja menetelmiä, 
joilla arvioidaan kulttuuriperinnön 
sosiaalis-taloudellisia näkökohtia.

Or. es

Perustelu

Euroopan talous on tiiviisti sidoksissa kulttuuriin – kulttuurialan ja luovan alan liikevaihto on 
yli 654 miljardia euroa, mikä vastaa 2,6 prosenttia BKT:stä, ja viime vuosien kasvuvauhti on 
ollut 12,3 prosenttia. Kulttuuriperintö on sidoksissa muuhun taloudelliseen toimintaan kuten 
matkailuun. Uusia tekniikoita tarvitaan edistämään kulttuuriperinnön alalla toimivien 
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eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. On olennaista, että seuraavan rahoituskehyksen 
puitteissa tehdään tutkimusta kulttuuriperinnön hoitamiseen liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Tarkistus 1731
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.3. Turvalliset yhteiskunnat Poistetaan.
Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan, tieto- ja 
viestintäteknologia-alan ja palvelualan 
kilpailukykyä. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja 
jotka johtavat turvauhkien torjumiseen. 
Näissä tehtävälähtöisissä toimissa 
yhdistetään erilaisten loppukäyttäjien 
tarpeet (kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta;
b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;
c) tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen;
d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;
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e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.

Or. en

Perustelu

Uusi haaste 7.

Tarkistus 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.3. Turvalliset yhteiskunnat 6.3.3. Yhteiskunnallinen muutos ja 
kulttuuriperintö

Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan, tieto- ja 
viestintäteknologia-alan ja palvelualan 
kilpailukykyä. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja 
jotka johtavat turvauhkien torjumiseen. 
Näissä tehtävälähtöisissä toimissa 
yhdistetään erilaisten loppukäyttäjien 
tarpeet (kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Tavoitteena on edistää ymmärtämystä 
Euroopan älyllisestä perustasta: sen 
historiasta ja monista eurooppalaisista ja 
muista kuin eurooppalaisista vaikutteista 
inspiraation lähteenä nykypäivän 
elämälle. Euroopalle ovat ominaisia eri 
kansojen (vähemmistöt ja 
alkuperäiskansat mukaan luettuina), 
perinteiden ja alueellisten ja kansallisten 
identiteettien moninaisuus sekä 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
kehityksen erilaiset tasot. Muuttoliike ja 
liikkuvuus, viestimet, teollisuus ja 
liikenne vaikuttavat näkemysten ja 
elämäntapojen monimuotoisuuteen. Tämä 
moninaisuus ja sen tarjoamat 
mahdollisuudet olisi tunnistettava ja niitä 
olisi käsiteltävä.

Eurooppalaisissa kokoelmissa eri 
kirjastoissa, myös digitaalisissa, 
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arkistoissa, museoissa, gallerioissa ja 
muissa julkisissa instituutioissa on 
runsaasti monipuolista ja 
hyödyntämätöntä tutkimisen arvoista 
asiakirja-aineistoa ja esineistöä. Nämä 
arkistoresurssit, aineeton perintö mukaan 
luettuna, edustavat yksittäisten 
jäsenvaltioiden historiaa mutta myös 
Euroopan unionin kollektiivista perintöä. 
joka on syntynyt aikojen kuluessa. 
Tällainen materiaali olisi tuotava myös 
uusien teknologioiden avulla tutkijoiden 
ja kansalaisten saataville, jotta he voisivat 
katsoa tulevaisuuteen menneisyyden 
arkistojen kautta. Näissä muodoissa 
olevan kulttuuriperinnön saatavuus ja 
säilyttäminen ovat tarpeen, jotta voidaan 
ylläpitää elinvoimaisia yhteyksiä 
Euroopan kulttuurien sisällä ja välillä, ja 
se myötävaikuttaa kestävään 
talouskasvuun.

Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin: Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:

a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta; a) Euroopan kulttuuriperinnön, muistin, 
identiteetin, kotoutumisen ja kulttuurien 
vuorovaikutuksen ja siirtämisen 
tutkiminen, mukaan lukien niiden 
ilmentymät kulttuuri- ja tiedekokoelmissa, 
arkistoissa ja museoissa, jotta nykypäivää 
valaistaisiin ja ymmärrettäisiin 
menneisyyden monipuolisemmilla 
tulkinnoilla;

b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;

b) Euroopan maiden ja alueiden 
historian, kirjallisuuden, taiteen, 
filosofian ja uskontojen tutkiminen, ja sen 
tutkiminen, miten ne ovat luoneet pohjaa 
nykyiselle Euroopan 
monimuotoisuudelle;

c) tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen;

c) tutkimus Euroopan roolista 
maailmassa, keskinäisistä vaikutuksista ja 
yhteyksistä maailman uskontojen välillä 
ja siitä, miltä Euroopan kulttuurit 
näyttävät Euroopan ulkopuolelta 
tarkasteltuina.

d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;
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e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.

Or. xm

Perustelu

On kiinnitettävä asianmukaista huomiota eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja -identiteetin 
säilyttämiseen.

Tarkistus 1733
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6.3.3. Turvalliset yhteiskunnat 6.3.3. Vapauden ja ihmisten 
turvallisuuden suojeleminen

Or. en

Tarkistus 1734
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan, tieto- ja 
viestintäteknologia-alan ja palvelualan 
kilpailukykyä. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja 

Poistetaan.
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jotka johtavat turvauhkien torjumiseen. 
Näissä tehtävälähtöisissä toimissa 
yhdistetään erilaisten loppukäyttäjien 
tarpeet (kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Or. en

Perustelu

Uusi haaste 7.

Tarkistus 1735
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla ja 
varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan, tieto- ja 
viestintäteknologia-alan ja palvelualan 
kilpailukykyä. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja 
jotka johtavat turvauhkien torjumiseen. 
Näissä tehtävälähtöisissä toimissa 
yhdistetään erilaisten loppukäyttäjien 
tarpeet (kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja kansainväliset 
viranomaiset, pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 

Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
kansainvälisen turvallisuuden, 
ihmisoikeuksien, syrjimättömyyden, 
sosiaalisen osallisuuden, konfliktien 
ehkäisemisen, konfliktien rauhanomaisen 
ratkaisemisen, välitystoiminnan, 
vuoropuhelun, siirtymäkauden 
oikeusjärjestelyjen ja sovittelun alalla, 
turva-alan uudistamisen, oikeusalan 
uudistamisen, demokraattisen vastuun, 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
keskinäisen riippuvuuden sekä 
oikeusvaltioperiaatteen alalla. Tämä 
tehdään tutkimalla sosiaalisia ja 
taloudellisia tekijöitä, jotka johtavat 
konfliktiin tai jotka mahdollistavat 
yhteistyön, kehittämällä innovatiivisia 
politiikkoja, teknologioita ja ratkaisuja, 
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turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

joissa puututaan puutteellisuuksiin ja jotka 
johtavat turvallisuusuhkien ja yhteistyön 
esteiden torjumiseen. Näissä 
tehtävälähtöisissä toimissa yhdistetään 
erilaisten loppukäyttäjien tarpeet 
(kansalaiset, yritykset ja hallinnot, mukaan 
lukien kansalliset ja kansainväliset 
viranomaiset, pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset jne.), jotta 
voidaan ottaa huomioon turvauhkien ja 
-haasteiden ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 1736
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin: Poistetaan.
a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta;
b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;
c) tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen;
d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;
e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.

Or. en

Perustelu

Uusi haaste 7.
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Tarkistus 1737
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uusi haaste 7.

Tarkistus 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta; a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta, 
mukaan luettuna tällaisiin kysymyksiin 
liittyvät yhteiskunnalliset seikat sekä 
sosiaalipolitiikan tehokkaiden toimien 
yksilöiminen näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 1739
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta; a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta
myös vaikuttavien sosiaalipoliittisten 
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toimenpiteiden avulla;

Or. en

Tarkistus 1740
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) turvallisuuden lisääminen ja 
kolmansia maita koskevien konfliktien 
muuntaminen konfliktineston, 
rauhanrakentamisen, vuoropuhelun, 
välitystoiminnan sekä sovittelun ja 
siviiliturvallisuusalan uudistamisen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 1741
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) elintärkeiden infrastruktuurien ja 
tietoverkkojen suojaaminen;

Or. en

Tarkistus 1742
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a b) väkivaltaista radikalisoitumista 
edistävien tekijöiden käsitteleminen;

Or. en

Tarkistus 1743
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uusi haaste 7.

Tarkistus 1744
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1745
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;

b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla erityisesti unioniin 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 1746
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uusi haaste 7.

Tarkistus 1747
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;

Poistetaan.

Or. en



PE492.790v01-00 132/166 AM\907850FI.doc

FI

Perustelu

Uusi haaste 7.

Tarkistus 1748
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;

d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa 
sekä ympäristöön ja ilmastotekijöihin 
liittyvien turvallisuusongelmien 
minimoiminen, mukaan luettuina 
niukkojen resurssien käyttö esimerkiksi 
arktisella alueella;

Or. en

Tarkistus 1749
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;

d) Euroopan ennaltaehkäisy-, vastaus- ja
selviytymiskyvyn parantaminen kriiseissä 
ja katastrofeissa, mukaan lukien 
luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat 
katastrofit;

Or. en

Tarkistus 1750
Vittorio Prodi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;

d) Euroopan vastaus- ja selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa;

Or. en

Tarkistus 1751
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uusi haaste 7.

Tarkistus 1752
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.

e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja kaikkien 
turvallisuus-, riski- ja hallintoalojen 
yhteiskunnallisen, oikeudellisen ja eettisen 
ymmärtämyksen lujittaminen.

Or. en
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Tarkistus 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.

e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen ja turvallisuuden 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
lujittaminen.

Or. en

Tarkistus 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) selviytymiskyvyn parantamien 
kriiseissä ja katastrofeissa sekä 
ympäristöön ja ilmastotekijöihin liittyvien 
turvallisuusongelmien minimoiminen, 
mukaan luettuina niukkojen 
luonnonvarojen käyttö esimerkiksi 
arktisella alueella.

Or. en

Perustelu

Ilmaston ja ympäristön muutosten odotetaan heikentävän vakavasti elinolosuhteita monilla jo 
nyt köyhillä alueilla maailmassa. Näin tapahtuu muun muassa kuivuuden, tulvien ja 
äärimmäisten sääolosuhteiden vuoksi. On olemassa huomattava riski, että tästä aiheutuu 
toissijaisia vaikutuksia, kuten merkittäviä maahanmuutto-ongelmia ja niukoista 
luonnonvaroista käytävän kilpailun kiristymistä, ja että joidenkin yhteiskuntien kyky selviytyä 
konflikteista ja kriiseistä heikkenee entisestään.
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Tarkistus 1755
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

puolustustutkimus, siviili- ja sotilasalan 
kaksikäyttöteknologia mukaan luettuna, 
jätetään ohjelman ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. TURVALLISET YHTEISKUNNAT –
EU:N JA SEN KANSALAISTEN 
VAPAUDEN JA TURVALLISUUDEN 
SUOJELU
6.1 a. Erityistavoite
Erityistavoitteena on edistää turvallisia 
eurooppalaisia yhteiskuntia niiden 
kohdatessa ennennäkemättömiä 
muutoksia ja lisääntyvää 
maailmanlaajuista keskinäistä 
riippuvuutta ja uhkia ja samalla vahvistaa 
eurooppalaista vapauden ja oikeuden 
kulttuuria.
On olemassa laajalle levinnyt käsitys 
turvattomuudesta, jonka aiheuttavat 
rikollisuus, väkivalta, terrorismi, luonnon 
ja ihmisen aiheuttamat onnettomuudet, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Tämä vaikuttaa 
suoraan kansalaisiin, ja sillä on laajempi 
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vaikutus luottamuksen, hoidon ja 
viestinnän käsitteisiin, ja se liittyy 
yhteiskunnan valmius- ja 
organisoitumistasoon.
Arvioiden mukaan Euroopassa saattaa 
joutua suoraan rikollisuuden uhriksi 75 
miljoonaa henkilöä joka vuosi. 
Rikollisuuden, terrorismin, laittoman 
toiminnan, väkivallan ja katastrofien 
suoriksi kustannuksiksi Euroopassa on 
arvioitu vähintään 650 miljardia euroa 
(noin 5 prosenttia unionin bkt:stä) 
vuonna 2010. Paljon puhuva esimerkki 
terrorismin seurauksista on World Trade 
Centerin kaksoistorneihin kohdistunut 
hyökkäys Manhattanilla 11. syyskuuta 
2011. Tuhannet ihmiset menettivät 
henkensä, ja on arvioitu, että tapahtuma 
aiheutti Yhdysvalloissa 35 miljardin 
dollarin menetykset tuottavuudessa, 47 
miljardin dollarin menetykset 
kokonaistuotannossa ja lähes yhden 
prosentin lisäyksen työttömyydessä 
seuraavan vuosineljänneksen aikana. 
Sillä oli myös merkittävä kulttuurinen ja 
maailmanlaajuinen vaikutus. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. 
Verkkohyökkäyksillä on myös vakavia 
vaikutuksia elintärkeisiin 
infrastruktuureihin. Muutokset 
turvattomuuden luonteessa ja 
kokemisessa jokapäiväisessä elämässä ja 
odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan 
kohtaan.
Näiden uhkien ennakoimiseksi, 



AM\907850FI.doc 137/166 PE492.790v01-00

FI

estämiseksi ja hallitsemiseksi on tarpeen 
kehittää ja soveltaa innovatiivisia 
teknologioita, ratkaisuja, 
ennakointivälineitä ja osaamista, lisätä 
palveluntuottajien ja käyttäjien välistä 
yhteistyötä, etsiä siviiliturvallisuuden 
ratkaisuja, parantaa Euroopan 
turvallisuus- ja palvelualojen 
kilpailukykyä sekä estää ja torjua 
yksityisyysturvan ja ihmisoikeuksien 
rikkomista internetissä ja muualla 
varmistaen samalla Euroopan 
kansalaisten yksilölliset oikeudet ja 
vapaus.
 Rajat ylittävän yhteistyön kehittämiseksi 
erilaisten pelastuspalvelujen kesken olisi 
kiinnitettävä huomiota 
yhteentoimivuuteen ja standardointiin.
Lisäksi koska turvallisuuspolitiikan tulisi 
olla vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, 
turvallisuuden tutkimuksen 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
vahvistaminen on myös tärkeä osa tätä 
haastetta.
6.1 b. Lähtökohdat ja unionin tasolla 
saatava lisäarvo
Turvallisuus on Euroopan ja sen 
kansalaisten oikeutettu huolenaihe ja 
tässä suhteessa merkittävä haaste 
yhteiskunnalle. Euroopan unioniin, sen 
kansalaisiin, teollisuuteen ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia, laitonta 
kauppaa ja ihmisen tai luonnon 
aiheuttamista onnettomuuksista johtuvia 
suuren luokan hätätilanteita. Nämä uhat 
voivat ylittää maiden rajat, ja niiden 
kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa, ja hyökkäykset voivat 
tulla eri lähteistä. Viranomaisten ja 
yksityisten tahojen tieto- ja 
viestintäjärjestelmiin kohdistuvat 
hyökkäykset muun muassa heikentävät 
kansalaisten luottamusta tieto- ja 



PE492.790v01-00 138/166 AM\907850FI.doc

FI

viestintäjärjestelmiin ja aiheuttavat suoria 
taloudellisia menetyksiä ja 
liiketoimintamahdollisuuksien 
menetyksiä, minkä lisäksi niillä voi myös 
olla vakavia vaikutuksia kriittisiin 
infrastruktuureihin ja palveluihin 
esimerkiksi energian, ilmailun ja muun 
liikenteen, vesi- ja elintarvikehuollon, 
terveydenhoidon, rahoituksen tai 
televiestinnän aloilla.
Nämä uhat voivat vaarantaa 
yhteiskuntamme sisimmän perustan. 
Teknologia ja luova suunnittelu voivat 
myötävaikuttaa merkittävästi annettaviin 
vastauksiin. Uusien ratkaisujen 
kehittämisessä olisi kuitenkin pidettävä 
mielessä keinojen asianmukaisuus ja 
niiden riittävyys yhteiskunnallisten 
vaatimusten kannalta ottaen erityisesti 
huomioon kansalaisten perusoikeuksien 
ja -vapauksien takaaminen.
Turvallisuus on myös suuri taloudellinen 
haaste. Turvallisuusmarkkinoiden 
maailmanlaajuinen arvo on vuodessa 
noin 100–300 miljardia euroa, josta 
Euroopan osuus on 25–35 prosenttia. 
Nämä markkinat myös kasvavat nopeasti 
tämänhetkisestä talouskriisistä 
huolimatta. Ottaen huomioon eräiden 
uhkien mahdolliset vaikutukset 
palveluihin, verkkoihin tai yrityksiin, 
riittävien turvallisuusratkaisujen 
käyttöönotosta on tullut ratkaisevan 
tärkeää talouden ja Euroopan 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta.
Unionin rahoituksella tuetaan tämän 
haasteen mukaisesti tärkeiden unionin 
politiikkojen kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista. Näitä 
ovat etenkin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteet, 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja 
unionin sisäisen turvallisuuden strategia. 
Toimia koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien 
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kanssa.
6.1 c. Toimien päälinjat
Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan ja 
palvelualan kilpailukykyä. Toimiin 
kuuluu seuraavan sukupolven 
innovatiivisten ratkaisujen tutkimus ja 
kehittäminen työstämällä uudenlaisia 
konsepteja ja malleja ja yhteentoimivia 
standardeja. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja 
jotka johtavat turvauhkien vähenemiseen. 
Näissä tehtävälähtöisissä toimissa 
yhdistetään erilaisten loppukäyttäjien 
tarpeet (kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.
Tämän haasteen tutkiminen tukee näin 
ollen yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ja unionin sisäisen 
turvallisuuden strategiaa.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta, 
mukaan lukien terrorismiin liittyvien 
ajatusten ja uskomusten ymmärtäminen 
ja torjunta;
b) elintärkeiden infrastruktuurien suojelu 
ja häiriönsietokyvyn parantaminen;
c) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;
d) tietoverkkoturvallisuuden 
varmistaminen;
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e) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;
f) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen ja kaikkien turvallisuus-, 
riski- ja hallintoalojen yhteiskunnallisen, 
oikeudellisen ja eettisen ymmärtämyksen 
lujittaminen;
g) unionin yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan tukeminen ja siviili-
sotilaallisten valmiuksien kehittäminen
h) turvallisuusjärjestelmien 
standardisoinnin ja yhteentoimivuuden 
parantaminen.

Or. en

Perustelu

Turvallisuusalaa koskeva tutkimus on seitsemännen puiteohjelman itsenäinen aihe, jonka 
tulokset ovat olleet erinomaisia. Kyseessä on ohjelma, jonka kohdalla pk-yritysten 
osallistumisaste on yksi suurimmista. Se tuottaa sovelluksia ja markkinapainotteisia 
ratkaisuja ja sen osuus EU:n ja kansallisen tason kaikista turvallisuustutkimuksen varoista on 
noin 50 prosenttia. Lisäksi EU sai turvallisuuden alalla lisää toimivaltaa Lissabonin 
sopimuksen myötä. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi tuettava kyseisiä uusia tehtäviä 
soveltuvan turvallisuustutkimuksen avulla.

Tarkistus 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

JRC:n keskeisiä osaamisaloja ovat energia, 
liikenne, ympäristö ja ilmastonmuutos, 
maatalous ja elintarviketurva, terveys ja 
kuluttajansuoja, tieto- ja 
viestintäteknologia, vertailumateriaalit sekä 
turvallisuus ja turvatoimet (mukaan lukien 
ydinturvallisuus ja ydinlaitosten 
turvaaminen Euratom-puiteohjelmassa).

JRC:n keskeisiä osaamisaloja ovat energia, 
liikenne, ympäristö ja ilmastonmuutos, 
maatalous ja elintarviketurva, terveys ja 
kuluttajansuoja, tieto- ja 
viestintäteknologia, vertailumateriaalit sekä 
turvallisuus ja turvatoimet (mukaan lukien 
ydinturvallisuus ja ydinlaitosten 
turvaaminen Euratom-puiteohjelmassa). 
JRC:n toimet näillä aloilla toteutetaan 
ottaen huomioon asiaankuuluvat aloitteet 
alueiden, jäsenvaltioiden tai EU:n tasolla 
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eurooppalaisen tutkimusalueen muotoilua 
koskevien näkymien puitteissa.

Or. en

Tarkistus 1758
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennusteet – ennakoivat strategiset tiedot 
tieteen, teknologian ja yhteiskunnan 
kehityssuunnista ja tapahtumista ja niiden 
mahdollisista vaikutuksista julkiseen 
politiikkaan;

a) ennusteet – ennakoivat strategiset tiedot 
tieteen, ympäristön, teknologian ja 
yhteiskunnan kehityssuunnista ja 
tapahtumista ja niiden mahdollisista 
vaikutuksista julkiseen politiikkaan ja 
kansalaisiin;

Or. de

Perustelu

Parannetaan EU:n valmiutta torjua ympäristönmuutoksia ja niiden vaikutuksia ennakoivilla 
strategioilla ja kehittämällä esimerkiksi tulvien hallintaa koskevia toimintastrategioita.

Tarkistus 1759
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja valtamerien tuottavuuden 
varmistaminen kestävän kalatalouden ja 
vesiviljelyn avulla ja biotalous

Or. en
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Tarkistus 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1761
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan maatalous- ja kalastuspolitiikan 
kehityksen, täytäntöönpanon ja seurannan 
tukeminen, mukaan lukien elintarvikkeiden 
turvallisuus ja elintarviketurva ja 
biotalouden kehittäminen esimerkiksi 

Euroopan maatalous- ja kalastuspolitiikan 
kehityksen, täytäntöönpanon ja seurannan 
tukeminen, mukaan lukien elintarvikkeiden 
turvallisuus ja elintarviketurva ja 
biotalouden kehittäminen esimerkiksi 
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satoennusteiden, tieteellisten ja 
sosioekonomisten analyysien ja 
mallintamisen avulla.

satoennusteiden, tieteellisten ja 
sosioekonomisten analyysien ja 
mallintamisen avulla ja edistämällä 
terveitä ja tuottavia meriä ympäristön 
hyvän tilan kehittämiseksi ja sinisen 
kasvun aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

20/20/20-ilmasto- ja energiatavoitteiden 
tukeminen tutkimalla energiansaannin, 
energiatehokkuuden, vähähiilisten
teknologioiden ja energian/sähkön 
siirtoverkkojen teknologisia ja taloudellisia 
näkökohtia.

20/20/20-ilmasto- ja energiatavoitteiden 
tukeminen tutkimalla energiansaannin, 
energiatehokkuuden, vähäpäästöisten 
teknologioiden ja energian/sähkön 
siirtoverkkojen teknologisia ja taloudellisia 
näkökohtia.

Or. en

Tarkistus 1764
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d) Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne

d) Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne ja liikkuvuus

Or. en
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Tarkistus 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Ihmisten ja tavaroiden kestävää, turvallista 
ja turvattua liikkuvuutta koskevan unionin 
politiikan tukeminen 
laboratoriotutkimuksilla, mallintamisella ja 
seurannalla, mukaan lukien liikenteen 
vähähiiliset teknologiat, kuten 
sähköistäminen, päästöttömät ja tehokkaat 
ajoneuvot ja vaihtoehtoiset polttoaineet 
sekä älykkäät liikennejärjestelmät.

Ihmisten ja tavaroiden kestävää, turvallista 
ja turvattua liikkuvuutta koskevan unionin 
politiikan tukeminen 
laboratoriotutkimuksilla, mallintamisella ja 
seurannalla, mukaan lukien liikenteen 
vähäpäästöiset teknologiat, kuten 
sähköistäminen, päästöttömät ja tehokkaat 
ajoneuvot ja vaihtoehtoiset polttoaineet 
sekä älykkäät liikennejärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 1766
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3.3 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) Ilmastotoimet, ympäristö, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Or. en

Tarkistus 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3.3 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja f) Eurooppa muuttuvassa maailmassa –
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turvalliset yhteiskunnat osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
pohtivat yhteiskunnat

Or. en

Tarkistus 1768
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3.3 kohta – f alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuetaan sisäistä turvallisuutta ja 
turvatoimia määrittelemällä kriittiset 
infrastruktuurit ja arvioimalla niiden 
haavoittuvuutta yhteiskunnallisten 
toimintojen elintärkeinä osina ja 
arvioimalla sähköiseen henkilöllisyyteen 
liittyvien teknologioiden operatiivista 
suorituskykyä. Käsitellään 
maailmanlaajuisia turvauhkia, mukaan 
lukien kehittyvät ja monimuotoiset uhat, 
kehittämällä kehittyneitä välineitä tietojen 
louhintaan ja analysointiin sekä 
kriisinhallintaan.

Tuetaan sisäistä turvallisuutta ja 
turvatoimia määrittelemällä kriittiset 
infrastruktuurit ja arvioimalla niiden 
haavoittuvuutta yhteiskunnallisten 
toimintojen elintärkeinä osina ja 
arvioimalla sähköiseen henkilöllisyyteen 
liittyvien teknologioiden operatiivista, 
sosiaalista ja eettistä suorituskykyä. 
Käsitellään maailmanlaajuisia turvauhkia, 
mukaan lukien kehittyvät ja monimuotoiset 
uhat, kehittämällä kehittyneitä välineitä 
tietojen louhintaan ja analysointiin sekä 
kriisinhallintaan.

Or. en

Tarkistus 1769
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3.3 kohta – f alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvatetaan unionin kykyä hallita 
luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia 
onnettomuuksia parantamalla 
infrastruktuurien valvontaa ja kehittämällä 
maailmanlaajuisia useat riskit kattavia 
ennakkovaroitus- ja 

Kasvatetaan unionin kykyä hallita 
luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia 
onnettomuuksia parantamalla 
infrastruktuurien valvontaa ja kehittämällä 
testauslaitoksia ja maailmanlaajuisia useat 
riskit kattavia ennakkovaroitus- ja 
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riskinhallintatietojärjestelmiä, joissa 
hyödynnetään satelliittipohjaisia maapallon 
havainnointijärjestelmiä.

riskinhallintatietojärjestelmiä, joissa 
hyödynnetään satelliittipohjaisia maapallon 
havainnointijärjestelmiä.

Or. de

Perustelu

Luonnonkatastrofien ja ihmisen toiminnasta aiheutuvien katastrofien käsitteleminen 
edellyttää havainnoinnin ja varoittamisen ohella myös käytännön avun antamista 
katastrofitilanteissa. Siksi yhteiskunnan suojelemisen kannalta ovat tärkeitä myös 
testauslaitokset, joiden avulla voidaan valmistautua erilaisiin katastrofeihin, kuten 
suurtulviin. 

Tarkistus 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on integroida 
tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion osatekijät, 
jotta voidaan lisätä unionin 
innovointikapasiteettia ja tarttua 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Erityistavoitteena on integroida 
tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion osatekijät, 
jotta voidaan lisätä unionin 
innovointikapasiteettia ja tarttua erityisesti 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 1771
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on integroida 
tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion osatekijät, 
jotta voidaan lisätä unionin 

Erityistavoitteena on integroida 
tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion osatekijät, 
jotta voidaan lisätä entistä nopeammin 
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innovointikapasiteettia ja tarttua 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

unionin innovointikapasiteettia ja tarttua 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja. 
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, olemassa olevien 
tutkimusvahvuuksien liian vähäinen käyttö 
taloudellisen tai yhteiskunnallisen arvon 
tuottamiseen, yritystoiminnan vähäisyys, 
huippuosaamiskeskusten resurssit, jotka 
eivät riitä maailmanlaajuiseen kilpailuun, 
sekä liialliset esteet Euroopan tason 
yhteistyölle korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan 
osaamiskolmiossa.

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja. 
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, olemassa olevien 
tutkimusvahvuuksien liian vähäinen käyttö 
taloudellisen tai yhteiskunnallisen arvon 
tuottamiseen, yritystoiminnan ja 
yrittäjähenkisyyden vähäisyys, 
tutkimustulosten vajaakäyttö, esteet 
teknologian ja innovaation siirtymisessä 
kehittyneiltä alueilta vähemmän 
kehittyneille, yksityistä T&K&I-rahoitusta 
koskevien asianmukaisten kannustimien 
puuttuminen, huippuosaamiskeskusten 
resurssit, koko ja laatu, jotka eivät riitä 
maailmanlaajuiseen kilpailuun, sekä 
liialliset esteet Euroopan tason yhteistyölle 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
yritystoiminnan osaamiskolmiossa.

Or. en

Tarkistus 1773
Oreste Rossi

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

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja. 
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, olemassa olevien 
tutkimusvahvuuksien liian vähäinen käyttö 
taloudellisen tai yhteiskunnallisen arvon 
tuottamiseen, yritystoiminnan vähäisyys, 
huippuosaamiskeskusten resurssit, jotka 
eivät riitä maailmanlaajuiseen kilpailuun, 
sekä liialliset esteet Euroopan tason 
yhteistyölle korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan 
osaamiskolmiossa.

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja. 
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, eri alueille 
historiallisesti ominaisten teknisten ja 
tieteellisten taitojen köyhtyminen, 
olemassa olevien tutkimusvahvuuksien 
liian vähäinen käyttö taloudellisen tai 
yhteiskunnallisen arvon tuottamiseen, 
yritystoiminnan vähäisyys, 
huippuosaamiskeskusten resurssit, jotka 
eivät riitä maailmanlaajuiseen kilpailuun, 
sekä liialliset esteet Euroopan tason 
yhteistyölle korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan 
osaamiskolmiossa.

Or. it

Tarkistus 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja luomalla siten uusia 
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea. Tällä tavoin 
EIT edistää Eurooppa 2020 -strategian ja 
erityisesti sen lippulaivahankkeiden 
"Innovaatiounioni" ja "Nuoret liikkeellä"

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä, koska se on 
ainoa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ainoa väline, johon sisältyy 
osaamiskolmio. Se pyrkii tähän 
edistämällä kaikkein korkealuokkaisimman 
korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan integrointia ja 
luomalla siten uusia innovoinnille otollisia 
ympäristöjä sekä edistämällä ja tukemalla 
yrittäjähenkisten tutkijoiden uutta 
sukupolvea, jolla on yritystoimintaan 
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tavoitteiden saavuttamista. liittyviä taitoja ja kokemusta ja joka 
innovaation todellisena toteuttajana 
moninkertaistaa Euroopan 
mahdollisuudet perustaa innovatiivisia 
spin-off-yrityksiä ja uusyrityksiä. Tällä 
tavoin EIT edistää Eurooppa 2020 
-strategian ja erityisesti sen 
lippulaivahankkeiden "Innovaatiounioni" ja 
"Nuoret liikkeellä" tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja luomalla siten uusia 
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea. Tällä tavoin 
EIT edistää Eurooppa 2020 -strategian ja 
erityisesti sen lippulaivahankkeiden 
"Innovaatiounioni" ja "Nuoret liikkeellä"
tavoitteiden saavuttamista.

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja luomalla siten uusia
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea. Tällä tavoin 
EIT edistää Eurooppa 2020 -strategian ja 
erityisesti sen lippulaivahankkeiden 
"Innovaatiounioni" ja "Nuoret liikkeellä"
tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi EIT:n 
sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
olisi edistettävä synergioita ja 
vuorovaikutusta Horisontti 2020 
-puiteohjelman pilarien välillä ja muiden 
asiaa koskevien aloitteiden kanssa.

Or. en
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Tarkistus 1776
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT erityispiirre on koulutuksen ja 
yrittäjyyden yhdistäminen tutkimukseen ja 
innovointiin unionin kattavan ja sen 
ulkopuolelle ulottuvan yhtenäisen 
innovointiketjun lenkkeinä.

EIT erityispiirre on korkea-asteen 
koulutuksen ja yrittäjyyden yhdistäminen 
tutkimukseen ja innovointiin unionin 
kattavan ja sen ulkopuolelle ulottuvan 
yhtenäisen innovointiketjun lenkkeinä.

Or. en

Tarkistus 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
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päätöksenteon. päätöksenteon. Yrityksillä olisi oltava 
vahva rooli osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien 
toteuttamisessa, ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi voitava saada 
investointeja ja pitkäaikaisia sitoumuksia 
yrityssektorilta.

Or. en

Tarkistus 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen ja on 
tulossuuntautunut. Tämä edellyttää 
vahvaa johtajuutta: kullakin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

Or. en
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Tarkistus 1779
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset tulossuuntautuneet 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

Or. en

Tarkistus 1780
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
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osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin ja tulosperusteisen 
lähestymistavan mukaisesti määriteltyyn 
selvään lisäarvoon. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

Or. it

Perustelu

Viittaus otsikon tulosperusteiseen lähestymistapaan ei sisälly kohdan tekstiin, jossa olisi myös 
selvästi viitattava kyseisen lähestymistavan mukaan määriteltyyn lisäarvoon.

Tarkistus 1781
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan 
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia 
rajat ylittäviä yhteistyöryhmiä, optimoida 

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan 
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia 
rajat ylittäviä yhteistyöryhmiä, optimoida 
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olemassa olevia resursseja ja mahdollistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisten uusien lisäarvoketjujen avulla, 
jotka tarjoavat valmiuksia vastata 
riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin 
haasteisiin.

olemassa olevia resursseja ja mahdollistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisten uusien lisäarvoketjujen avulla, 
jotka tarjoavat valmiuksia vastata 
riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin 
haasteisiin. On erittäin tärkeää, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt tarjoavat 
pk-yrityksille mahdollisuuden osallistua 
täysipainoisesti niiden kaikkiin toimiin, ja 
osallistujapohjan laajentamisen uusiin 
hakijoihin, jotka tuovat mukanaan uusia 
ajatuksia, ja erityisesti pk-yritysten 
osallistumisen lisäämisen olisi oltava osa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kasvustrategiaa.

Or. en

Tarkistus 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan 
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia 
rajat ylittäviä yhteistyöryhmiä, optimoida 
olemassa olevia resursseja ja mahdollistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisten uusien lisäarvoketjujen avulla, 
jotka tarjoavat valmiuksia vastata 
riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin 
haasteisiin.

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan 
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa pitkällä 
aikavälillä uudenlaisia rajat ylittäviä 
yhteistyöryhmiä, optimoida olemassa 
olevia resursseja ja mahdollistaa uudet 
liiketoimintamahdollisuudet sellaisten 
uusien lisäarvoketjujen avulla, jotka 
tarjoavat valmiuksia vastata riskeiltään ja 
mittakaavaltaan suurempiin haasteisiin.

Or. en
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Tarkistus 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia 
rajat ylittäviä yhteistyöryhmiä, optimoida 
olemassa olevia resursseja ja mahdollistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisten uusien lisäarvoketjujen avulla, 
jotka tarjoavat valmiuksia vastata 
riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin 
haasteisiin.

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan 
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, pk-
yritykset mukaan luettuina, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia 
rajat ylittäviä yhteistyöryhmiä, optimoida 
olemassa olevia resursseja ja mahdollistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisten uusien lisäarvoketjujen avulla, 
jotka tarjoavat valmiuksia vastata 
riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lahjakkuus on innovoinnin tärkein 
ainesosa. EIT tukee ihmisiä ja heidän 
vuorovaikutustaan pitämällä opiskelijoita, 
tutkijoita ja yrittäjiä innovaatiomallinsa 
kulmakivinä. EIT tarjoaa yrittäjähenkisen 
ja luovan toimintakulttuurin ja 
monitieteistä koulutusta lahjakkaille 
ihmiselle EIT:n maisterin- ja 
tohtorintutkintojen avulla, joista on 
tarkoitus muodostua kansainvälisesti
tunnustettu huippuosaamisen merkki. Tällä 

Lahjakkuus on innovoinnin tärkein 
ainesosa. EIT tukee ihmisiä ja heidän 
vuorovaikutustaan pitämällä opiskelijoita, 
tutkijoita ja yrittäjiä innovaatiomallinsa 
kulmakivinä. EIT tarjoaa yrittäjähenkisen 
ja luovan toimintakulttuurin ja 
monitieteistä koulutusta lahjakkaille 
ihmiselle EIT:n maisterin- ja 
tohtorintutkintojen sekä johtohenkilöille 
tarkoitettujen kesäkurssien ja 
etäopetuksen avulla, joista on tarkoitus 
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tavoin EIT tukee voimakkaasti liikkuvuutta 
osaamiskolmion sisällä.

muodostua maailmanlaajuisesti 
tunnustettu huippuosaamisen merkki. Tällä 
tavoin EIT tukee voimakkaasti liikkuvuutta 
osaamiskolmion sisällä.

Or. en

Tarkistus 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii pääasiassa, muttei yksinomaan, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvillä 
aloilla, joilla on erittäin suuri merkitys 
Euroopan yhteisen tulevaisuuden kannalta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat 
määrittää omat strategiansa ja toimensa 
varsin itsenäisesti, mutta niillä kaikilla on 
joukko yhteisiä innovatiivisia piirteitä. 
Lisäksi EIT voimistaa vaikutustaan 
asettamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset 
saataville kaikkialla unionissa ja 
edistämällä aktiivisesti uutta tietämyksen 
jakamisen kulttuuria.

EIT toimii pääasiassa, muttei yksinomaan, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvillä 
aloilla, joilla on erittäin suuri merkitys 
Euroopan yhteisen tulevaisuuden kannalta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat 
määrittää omat strategiansa ja toimensa 
varsin itsenäisesti, mutta niillä kaikilla on 
joukko yhteisiä innovatiivisia piirteitä, 
joiden osalta olisi pyrittävä koordinointiin 
ja synergiaan. Lisäksi EIT voimistaa 
vaikutustaan asettamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset 
saataville kaikkialla unionissa jakamalla 
hyviä käytäntöjä osaamiskolmion 
osatekijöiden integroinnista ja 
yrittäjyyden kehittämisestä, edistämällä 
uusien kumppaneiden ottamista mukaan 
toimintaan ja edistämällä aktiivisesti uutta 
tietämyksen jakamisen kulttuuria.

Or. en

Tarkistus 1786
Gunnar Hökmark

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

EIT toimii pääasiassa, muttei yksinomaan,
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvillä
aloilla, joilla on erittäin suuri merkitys 
Euroopan yhteisen tulevaisuuden 
kannalta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
voivat määrittää omat strategiansa ja 
toimensa varsin itsenäisesti, mutta niillä 
kaikilla on joukko yhteisiä innovatiivisia 
piirteitä. Lisäksi EIT voimistaa 
vaikutustaan asettamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset 
saataville kaikkialla unionissa ja 
edistämällä aktiivisesti uutta tietämyksen 
jakamisen kulttuuria.

EIT toimii pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta aloilla, joilla 
on todellista innovaatiopotentiaalia. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat 
määrittää omat strategiansa ja toimensa 
varsin itsenäisesti, mutta niillä kaikilla on 
joukko yhteisiä innovatiivisia piirteitä. 
Lisäksi EIT voimistaa vaikutustaan 
asettamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset 
saataville kaikkialla unionissa ja 
edistämällä aktiivisesti uutta tietämyksen 
jakamisen kulttuuria.

Or. en

Tarkistus 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii pääasiassa, muttei yksinomaan, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvillä 
aloilla, joilla on erittäin suuri merkitys 
Euroopan yhteisen tulevaisuuden kannalta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat 
määrittää omat strategiansa ja toimensa 
varsin itsenäisesti, mutta niillä kaikilla on 
joukko yhteisiä innovatiivisia piirteitä. 
Lisäksi EIT voimistaa vaikutustaan 
asettamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset 
saataville kaikkialla unionissa ja 
edistämällä aktiivisesti uutta tietämyksen 
jakamisen kulttuuria.

EIT toimii pääasiassa, muttei yksinomaan, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta 
erityisesti yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvillä aloilla, joilla on erittäin suuri 
merkitys Euroopan yhteisen tulevaisuuden 
kannalta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
voivat määrittää omat strategiansa ja 
toimensa varsin itsenäisesti, mutta niillä 
kaikilla on joukko yhteisiä innovatiivisia 
piirteitä. Lisäksi EIT voimistaa 
vaikutustaan asettamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset 
saataville kaikkialla unionissa ja 
edistämällä aktiivisesti uutta tietämyksen 
jakamisen kulttuuria.
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Or. en

Tarkistus 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 
osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa 
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
uusien ideoiden saamista markkinoille. 
Pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa.

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 
osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa 
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
uusien ideoiden saamista markkinoille. 
EIT:n olisi varmistettava avoin pääsy 
kaikkiin laadukkaisiin eurooppalaisiin 
tutkimusyhteisöihin. Pääasiassa osaamis-
ja innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 1789
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 
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osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa 
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
uusien ideoiden saamista markkinoille. 
Pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa.

osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa 
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
uusien ideoiden saamista markkinoille ja 
lisää tietoisuutta siitä, että on tärkeää 
siirtää tieteelliset löydöt teollisuudelle. 
Pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 
osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa 
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
uusien ideoiden saamista markkinoille. 
Pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa.

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 
osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa 
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
uusien ideoiden saamista laboratoriosta 
markkinoille. Pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa.

Or. en
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Tarkistus 1791
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. EIT toteuttaa tämän 
tieteenalojen huippuosaamiseen 
perustuvan alakohtaisen ja monialaisen 
innovoinnin mukaisesti ja kohdistaa 
toimet aloihin, jotka pystyvät vastaamaan 
maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 1792
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
aloihin, joilla on todellista 
innovaatiopotentiaalia ja selvästi 
merkitystä Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa käsitellyille 
yhteiskunnallisille haasteille. 
Käsittelemällä keskeisiä yhteiskunnallisia 
haasteita kokonaisvaltaisella tavalla EIT 
edistää monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

Or. en
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Tarkistus 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan strategisen innovointiohjelman 
mukaisesti. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

Or. en

Tarkistus 1794
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Käsittelemällä keskeisiä yhteiskunnallisia 
haasteita kokonaisvaltaisella tavalla EIT 
edistää monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

Or. it
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Tarkistus 1795
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon monimutkaisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden luoma tarve uusille 
osaamisprofiileille. Tätä varten EIT pyrkii 
kannustamaan uusien tutkintojen 
tunnustamista jäsenvaltioissa.

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon yhteiskunnan, talouden 
ja työmarkkinoiden jatkuvan muutoksen 
luoma tarve uusille osaamisprofiileille. 
Tätä varten EIT pyrkii kannustamaan 
uusien tutkintojen tunnustamista 
jäsenvaltioissa.

Or. it

Tarkistus 1796
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon monimutkaisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden luoma tarve uusille 
osaamisprofiileille. Tätä varten EIT pyrkii 
kannustamaan uusien tutkintojen 
tunnustamista jäsenvaltioissa.

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin sekä tukee ja helpottaa 
sellaisten uusien ja innovatiivisten
opetussuunnitelmien kehittämistä, joissa 
otetaan huomioon monimutkaisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden luoma tarve uusille 
osaamisprofiileille. Tätä varten EIT pyrkii 
kannustamaan uusien tutkintojen 
tunnustamista jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 1797
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon monimutkaisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden luoma tarve uusille 
osaamisprofiileille. Tätä varten EIT pyrkii 
kannustamaan uusien tutkintojen 
tunnustamista jäsenvaltioissa.

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon monimutkaisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden luoma tarve uusille 
osaamisprofiileille. Tätä varten EIT pyrkii 
kannustamaan uusien tutkintojen 
tunnustamista jäsenvaltioissa EIT:n 
vahvan huippuosaamisen merkin 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1798
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on myös huomattava rooli 
yrittäjyyden mallin hienosäädössä. Tämän 
se tekee koulutusohjelmiensa kautta, 
joissa edistetään sellaista yrittäjyyttä 
osaamisintensiivisessä ympäristössä, joka 
pohjautuu innovatiiviseen tutkimukseen 
ja edesauttaa yhteiskunnallisesti 
merkittävien ratkaisujen kehittämistä.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

On vaarallista yhdistää yrittäjyyden käsite pelkästään koulutusohjelmiin, koska tämä 
merkitsee ennakkoehtoa sille, kuka voi ja kuka ei voi olla yrittäjä.
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Tarkistus 1799
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

EIT pyrkii löytämään uusia 
lähestymistapoja innovointiin ja 
kehittämään yhteistä innovointi- ja 
tietämyksensiirtokulttuuria muun muassa 
jakamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kokemuksia 
erilaisten levitysmekanismien kuten 
sidosryhmäfoorumin ja 
apurahajärjestelmän kautta.

EIT pyrkii löytämään uusia 
lähestymistapoja innovointiin ja 
kehittämään yhteistä innovointi- ja 
tietämyksensiirtokulttuuria muun muassa 
jakamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kokemuksia 
erilaisten levitysmekanismien kuten 
sidosryhmäfoorumin, palkintojen ja 
kilpailujen, tuote- ja prosessinäyttelyiden, 
tekijänoikeus- ja patenttipoolien ja 
apurahajärjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 1800
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – f alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Se testaa uusia ja 
yksinkertaisempia lähestymistapoja 
rahoitukseen ja hallintoon ja toimii siten 
edelläkävijänä Euroopan 
innovaatiokentässä. Sen lähestymistapa 
rahoitukseen perustuu vahvaan 
vipuvaikutukseen, jolla saadaan liikkeelle 
sekä julkista että yksityistä rahoitusta. 
Lisäksi se käyttää täysin uusia välineitä, 
joilla yksittäisille toimille voidaan antaa 
kohdennettua tukea EIT-säätiön kautta.

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Se testaa uusia ja 
yksinkertaisempia lähestymistapoja 
rahoitukseen ja hallintoon ja toimii siten 
edelläkävijänä Euroopan 
innovaatiokentässä. Sen lähestymistapa 
rahoitukseen perustuu vahvaan 
vipuvaikutukseen, jolla saadaan liikkeelle 
sekä julkista että yksityistä rahoitusta. 
Lisäksi se käyttää täysin uusia välineitä, 
joilla yksittäisille toimille voidaan antaa 
kohdennettua tukea.
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Or. it

Tarkistus 1801
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on myös yhteys aluepolitiikkaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä ja 
yhteistoimintakeskittymiensä kautta –
viimeksi mainitut ovat 
huippuosaamiskeskuksia, jotka kokoavat 
yhteen korkeakoulu-, tutkimus- ja 
yrityssektoreiden kumppaneita tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Se varmistaa 
erityisesti tiiviimmän yhteyden 
korkeakoulujen ja alueellisen innovoinnin 
ja kasvun välillä kansallisten ja alueellisten 
älykkään erikoistumisen strategioiden 
puitteissa. Näin se edistää unionin 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

EIT:llä on myös yhteys aluepolitiikkaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä ja 
yhteistoimintakeskittymiensä kautta –
viimeksi mainitut ovat 
huippuosaamiskeskuksia, jotka kokoavat 
yhteen korkeakoulu-, tutkimus- ja 
yrityssektoreiden kumppaneita tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Se varmistaa 
erityisesti tiiviimmän yhteyden 
korkeakoulujen, työmarkkinoiden ja 
alueellisen sekä paikallisen innovoinnin ja 
kasvun välillä kansallisten, paikallisten ja 
alueellisten älykkään erikoistumisen 
strategioiden puitteissa. Näin se edistää 
unionin koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. it

Perustelu

Jos ei muodosteta yhteyttä korkeakoulujen ja työmarkkinoiden välillä erityisesti alueellisella 
ja paikallisella tasolla, Eurooppa ei pysty ratkaisemaan yhtä pahimmista ongelmista, jotka 
haittaavat sen talouskasvua.

Tarkistus 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on myös yhteys aluepolitiikkaan EIT:llä on myös yhteys aluepolitiikkaan 
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osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä ja 
yhteistoimintakeskittymiensä kautta –
viimeksi mainitut ovat 
huippuosaamiskeskuksia, jotka kokoavat 
yhteen korkeakoulu-, tutkimus- ja 
yrityssektoreiden kumppaneita tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Se varmistaa 
erityisesti tiiviimmän yhteyden 
korkeakoulujen ja alueellisen innovoinnin 
ja kasvun välillä kansallisten ja alueellisten 
älykkään erikoistumisen strategioiden 
puitteissa. Näin se edistää unionin 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä ja 
yhteistoimintakeskittymiensä kautta –
viimeksi mainitut ovat 
huippuosaamiskeskuksia, jotka kokoavat 
yhteen korkeakoulu-, tutkimus- ja 
yrityssektoreiden kumppaneita tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Se varmistaa 
erityisesti tiiviimmän yhteyden 
korkeakoulujen ja alueellisen innovoinnin 
ja kasvun välillä kansallisten ja/tai 
alueellisten älykkään erikoistumisen 
strategioiden puitteissa. Näin se edistää 
unionin koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.
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