
AM\907980FI.doc PE492.814v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/0402(CNS)

5.7.2012

TARKISTUKSET
586 - 753

Mietintöluonnos
Maria Da Graça Carvalho
(PE489.688v01-00)

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
"Horisontti 2020"(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

Ehdotus päätökseksi
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))



PE492.814v01-00 2/130 AM\907980FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\907980FI.doc 3/130 PE492.814v01-00

FI

Tarkistus 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 1. Terveys ja hyvinvointi

Or. en

Tarkistus 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja, parannetaan 
hyvinvointia ja vähennetään 
toimintarajoitteisuutta, riippuvuutta ja 
sosiaalista syrjäytymistä
kustannustehokkaasti. Terveyden 
edistämistä ja tautien ehkäisemistä varten 
on tunnettava terveyttä määrittävät tekijät 
ja käytössä on oltava rokotteiden kaltaiset 
tauteja tehokkaasti ehkäisevät välineet. 
Lisäksi terveyden ja tautien seurannan ja 
niihin varautumisen on oltava tehokasta, 
samoin kuin seulontaohjelmien. Myös 
terveyden kulttuuriin, käyttäytymiseen ja 
psykologiaan liittyvät ulottuvuudet on 
otettava huomioon. Tutkimus 
yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla 
aloilla voi näin ollen edistää tärkeällä 
tavalla terveyden ja hyvinvoinnin 
ymmärtämistä.

Or. en
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Tarkistus 588
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tautien, toimintarajoitteisuuden ja 
työkyvyn alentumisen ehkäisemiseen, 
hallitsemiseen ja hoitamiseen tähtääviä 
onnistuneita toimia varten on 
ymmärrettävä perusteellisesti niiden syyt, 
prosessit ja vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
todellisessa elämässä tehtäviin laajoihin 
kohorttitutkimuksiin on myös keskeistä. 
Tutkimustulokset on myös muunnettava 
kliinisiksi erityisesti kliinisillä kokeilla.

Tautien, toimintarajoitteisuuden ja 
työkyvyn alentumisen ehkäisemiseen, 
hallitsemiseen ja hoitamiseen tähtääviä 
onnistuneita toimia varten on 
ymmärrettävä perusteellisesti niiden syyt, 
prosessit ja vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
todellisessa elämässä tehtäviin laajoihin 
kohorttitutkimuksiin on myös keskeistä. 
Tutkimustulokset on myös muunnettava 
kliinisiksi erityisesti kliinisillä kokeilla.
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Tutkimustulosten siirtämiseksi 
perustutkimuksesta kliinisiin käytänteisiin 
kliinisillä tutkimuksilla on luotava 
laboratoriotulosten ja potilaan välinen 
ennakkoyhteys translaatiotutkimuksen 
avulla: "tutkimuksen hyödyntäminen 
käytännössä".

Or. en

Tarkistus 590
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla samoin kuin sosiaalisen 
innovoinnin tutkimuksen ja kehittämisen 
aloilla. Jos tehokkaan terveydenhuollon ja 
-hoidon halutaan edelleen kattavan 
kaikenikäiset, on pyrittävä parantamaan 
päätöksentekoa ennaltaehkäisy- ja 
hoitotoimissa, tunnistettava parhaat 
käytännöt terveydenhoitoalalla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista, taloudellista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se kestämään 
kauemmin. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä syövän, sydän- ja 
verisuonitautien, reuma- sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien, diabeteksen, 
hengityselinsairauksien ja 
mielisairauksien kaltaisiin kroonisiin 
sairauksiin. 
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Or. de

Perustelu

Olisi korostettava kroonisiin sairauksiin ja koko yhteiskuntaan vaikuttaviin sairauksiin. 
Monissa tapauksissa mainituista taudeista ja niiden mahdollisista hoitomuodoista tiedetään 
vähän, ja sen vuoksi tarvitaan erityisesti koordinoitua eurooppalaista tutkimusrahoitusta.

Tarkistus 591
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista, taloudellista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se kestämään 
kauemmin. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä syövän, sydän- ja 
verisuonitautien, reuma- sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien, diabeteksen, 
hengityselinsairauksien ja 
mielisairauksien kaltaisiin kroonisiin 
sairauksiin.

Or. en
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Perustelu

Sen lisäksi, että reumatismi ja sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisiä työkyvyttömyyden ja 
varhaiseläkkeelle siirtymisen aiheuttajia, ne aiheuttavat myös vammaisuutta ja rajoittavat 
liikkumista ja muodostavat valtavan rasituksen perheille, työnantajille, vakuutusyhtiöille ja 
terveydenhoitojärjestelmille kaikkialla EU:n alueella. Ne olisi sisällytettävä tärkeiden 
kroonisten sairauksien luetteloon, koska yleisyytensä vuoksi ne vaikuttavat yhtäläisesti ja jopa 
enemmän julkisen terveydenhoidon järjestelmiin. 

Tarkistus 592
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
kuntoutuksessa ja 
uudelleenkoulutuksessa, tunnistettava 
parhaat käytännöt terveydenhoitoalalla ja 
tuettava niiden levittämistä. Lisäksi on 
tuettava yhdistettyjä hoitopalveluja sekä 
sellaisten teknisten, organisatoristen ja 
sosiaalisten innovaatioiden käyttöönottoa, 
joiden avulla ikäihmiset pystyvät 
säilyttämään aktiivisuutensa ja 
riippumattomuutensa. Näin voidaan lisätä 
heidän fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se kestämään 
kauemmin.

Or. fr

Tarkistus 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas



PE492.814v01-00 8/130 AM\907980FI.doc

FI

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Taudeista, erityisesti kroonisista 
sairauksista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Or. es

Tarkistus 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
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levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista, taloudellista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se kestämään 
kauemmin. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä syövän, sydän- ja 
verisuonitautien, reuma- sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien, diabeteksen, 
hengityselinsairauksien ja 
mielisairauksien kaltaisiin kroonisiin 
sairauksiin.

Or. en

Perustelu

Komission tekstissä ei mainita mitään erityisiä sairauksia, mikä saattaa olla suositeltavaa 
liiallisen ohjailun välttämiseksi. Jos kuitenkin tehdään päätös tiettyjen sairauksien 
ensisijaisuudesta, on olemassa todisteita siitä, että ja reumatismi sydän- ja vesisuonitaudit 
ovat yleisimpiä, eniten vammauttavia ja eniten kustannuksia aiheuttavia tarttumattomia 
tauteja, jotka vaikuttavat koko Euroopan väestöön, minkä vuoksi ne on mainittava tekstissä.

Tarkistus 595
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
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yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

yhdistettyjä hoitopalveluja, myös 
täydentäviä toimia ja vaihtoehtoista 
lääketiedettä sekä sellaisten teknisten, 
organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Or. en

Perustelu

Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuksen rahoittamisen varmistamiseksi ne 
olisi mainittava selvästi erityisohjelmassa.

Tarkistus 596
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa ja 
joiden avulla voidaan kunnioittaa ja 
edistää heidän terveydenhoitovalintojaan. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
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sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Or. en

Tarkistus 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tuki jatkuu koko tutkimuksen ja 
innovoinnin kaikissa vaiheissa ja vahvistaa 
siten Eurooppaan sijoittautuneen 
teollisuuden kilpailukykyä sekä lisää 
uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia.

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tuki jatkuu koko tutkimuksen ja 
innovoinnin kaikissa vaiheissa ja vahvistaa 
siten Eurooppaan sijoittautuneen 
teollisuuden ja pk-yritysten kilpailukykyä 
sekä lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia.

Or. sl

Tarkistus 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tuki jatkuu koko tutkimuksen ja 
innovoinnin kaikissa vaiheissa ja vahvistaa 
siten Eurooppaan sijoittautuneen 
teollisuuden kilpailukykyä sekä lisää 
uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia.

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tuki jatkuu koko tutkimuksen ja 
innovoinnin kaikissa vaiheissa, perustavaa 
laatua olevan terveyden 
huippututkimuksen tukeminen mukaan 
luettuna, ja vahvistaa siten Eurooppaan 
sijoittautuneen teollisuuden kilpailukykyä 
sekä lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia.

Or. en
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Tarkistus 599
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tuki jatkuu koko tutkimuksen ja 
innovoinnin kaikissa vaiheissa ja vahvistaa 
siten Eurooppaan sijoittautuneen 
teollisuuden kilpailukykyä sekä lisää 
uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia.

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tuki jatkuu koko tutkimuksen ja 
innovoinnin kaikissa vaiheissa ja vahvistaa 
siten Eurooppaan sijoittautuneen 
teollisuuden kilpailukykyä sekä lisää 
parempaan ja yhdennettyyn 
potilaskeskeiseen lähestymistapaan 
perustuvien uusien markkinoiden
kehittämismahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 600
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnan haasteiden 
poikkileikkaavana tavoitteena on unionin 
tutkimus- ja innovointivälineiden 
mukauttaminen vastaamaan Eurooppa 
2020 -strategiaa älykkään, osallistavan ja 
kestävän kasvun varmistamisen myötä.
Painopisteet olisi asetettava siten, että 
niillä vastataan mahdollisimman 
tehokkaasti tärkeimpiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Ensisijaisina olisi pidettävä 
toimia, joilla varmistetaan nopeat ja 
tehokkaat ratkaisut ja joilla tutkimus 
voidaan muuntaa konkreettisiksi ja 
mitattaviksi tuloksiksi.
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Or. en

Perustelu

EU:ssa on huippututkijoita ja tiedemiehiä, mutta EU on jäljessä Yhdysvalloista ja joistakin 
Aasian maista asioissa, jotka koskevat tutkimustulosten muuntamista konkreettisiksi tuotteiksi, 
palveluiksi ja ratkaisuiksi. Taloudellisten ja yhteiskunnallisten ongelmien yhteydessä, jolloin 
tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusta vähennetään ankarasti kansallisella tasolla 
säästötoimien yhteydessä, EU:n rahoitustuki olisi kohdennettava sovellettuun tutkimukseen ja 
markkinaläheisiin ratkaisuihin.

Tarkistus 601
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Patenttipoolien" kaltaisten tutkimuksen 
nopeuttamisvälineiden kehittämisen 
avulla oikeuksien haltijoille voidaan 
maksaa asianmukaiset korvaukset ja 
innovointipalkintoja voidaan käyttää 
tutkimuksen käynnistämiseen ja niillä 
voidaan käynnistää julkisen ja yksityisen 
sektorin toimia.

Or. fr

Tarkistus 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden edistämiseen ja tautien 
ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä näyttöä. 
Sen avulla voidaan myös kehittää kattavat 
terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit 

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja 
tautien ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä 
näyttöä. Sen avulla voidaan myös kehittää 
kattavat terveyden ja hyvinvoinnin 
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unionille. Ympäristöön, käyttäytymiseen 
(myös elintapoihin), sosioekonomiaan ja 
genetiikkaan liittyviä tekijöitä tutkitaan 
niiden laajimmassa merkityksessä. 
Menetelmiin kuuluu muun muassa 
pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan 
kohortteja ja niiden yhteyksiä omiikka-
tutkimuksesta saatuihin tietoihin.

indikaattorit unionille. Ympäristöön, 
käyttäytymiseen (myös elintapoihin),
biologiaan, sosioekonomiaan ja 
genetiikkaan liittyviä tekijöitä tutkitaan 
niiden laajimmassa merkityksessä. 
Menetelmiin kuuluu muun muassa 
pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan 
kohortteja, biopankkeja ja niiden yhteyksiä 
omiikka-tutkimuksesta saatuihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden edistämiseen ja tautien 
ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä näyttöä. 
Sen avulla voidaan myös kehittää kattavat 
terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit 
unionille. Ympäristöön, käyttäytymiseen 
(myös elintapoihin), sosioekonomiaan ja 
genetiikkaan liittyviä tekijöitä tutkitaan 
niiden laajimmassa merkityksessä. 
Menetelmiin kuuluu muun muassa 
pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan 
kohortteja ja niiden yhteyksiä omiikka-
tutkimuksesta saatuihin tietoihin.

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden edistämiseen ja tautien 
ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä näyttöä. 
Sen avulla voidaan myös kehittää kattavat 
terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit 
unionille. Ympäristöön, työympäristöön, 
käyttäytymiseen (myös elintapoihin), 
sosioekonomiaan, genetiikkaan ja 
patologiaan liittyviä tekijöitä tutkitaan 
niiden laajimmassa merkityksessä (siten, 
että erityistä huomiota kiinnitetään 
köyhyyteen). Menetelmiin kuuluu muun 
muassa pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan 
kohortteja ja niiden yhteyksiä omiikka-
tutkimuksesta saatuihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.1 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
ihmiskeskeistä yhdennettyä 
molekyylibiologista, epidemiologista ja 
toksikologista tutkimusta terveyden ja 
ympäristön välisten yhteyksien ja 
sairauksien ja ihmisille myrkyllisten 
aineiden perustana olevien mekanismien 
selvittämiseksi. Tällöin on tutkittava 
kemikaalien vaikutustapoja, altistumista 
sekä saasteille että muille ympäristöön ja 
säähän liittyville stressitekijöille sekä 
yhdennettyä toksikologista testausta ja 
eläinkokeiden vaihtoehtoja. Altistumisen 
arviointiin tarvitaan innovatiivisia 
lähestymistapoja, joissa hyödynnetään 
omiikkaan ja epigenetiikkaan perustuvia 
ihmiselle merkittäviä uuden sukupolven, 
biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Or. fr

Perustelu

Toksikologisten testien parantaminen edellyttää ihmiskeskeisiä lähestymistapoja.

Tarkistus 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.1 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
liikuntakasvatuksen kaltaiset 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät sekä parantumista ja 
kuntoutumista edistävien ympäristöjen 
suunnitteleminen otetaan huomioon. 
Ympäristötiedon hyödyntämistä paremmin 
edistyneiden tietojärjestelmien avulla 
tuetaan.

Or. en

Tarkistus 606
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
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tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

tunnettaisiin paremmin, tarvitaan ihmiselle
merkittävää yhdennettyä 
molekyylibiologista, epidemiologista ja 
toksikologista tutkimusta terveyden ja 
ympäristön välisten yhteyksien 
selvittämiseksi. Tällöin on tutkittava 
kemikaalien vaikutustapoja, altistumista 
sekä saasteille että muille ympäristöön ja 
säähän liittyville stressitekijöille sekä 
yhdennettyä toksikologista testausta ja 
eläinkokeiden vaihtoehtoja. Altistumisen 
arviointiin tarvitaan innovatiivisia 
lähestymistapoja, joissa hyödynnetään 
omiikkaan ja epigenetiikkaan perustuvia 
uuden sukupolven, ihmiselle merkittäviä
biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Or. en

Perustelu

Toksikologisten kokeiden tarkoituksena on korostaa eläinkokeiden vaihtoehtoja ja se 
edellyttää ihmisen kannalta merkittävää lähestymistapaa, jolla ihmisen sairauksia ja toksisten 
aineiden reittejä voidaan ennustaa paremmin kuin eläinkokeilla.

Tarkistus 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näin voidaan arvioida nykyiset ja 
suunnitellut toimintapolitiikat ja ohjelmat 
ja tukea niitä. Vastaavasti voidaan kehittää 

Näin voidaan arvioida nykyiset ja 
suunnitellut toimintapolitiikat ja ohjelmat 
ja tukea niitä. Vastaavasti voidaan kehittää 
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parempia käyttäytymisinterventioita sekä 
ehkäisy- ja opetusohjelmia, muun muassa 
ravitsemusta, rokotuksia ja muita 
perusterveydenhuollon toimenpiteitä 
koskevan terveysosaamisen osalta.

parempia käyttäytymisinterventioita sekä 
ehkäisy- ja opetusohjelmia, muun muassa 
ravitsemusta, rokotuksia ja muita 
perusterveydenhuollon toimenpiteitä 
koskevan terveysosaamisen osalta. Lisäksi 
voidaan kehittää terveysnäkökohtia 
kaikilla politiikan aloilla (esimerkiksi 
ympäristöä ja työpaikkoja koskevissa 
toimissa), jotta voitaisiin vähentää 
riskitekijöitä.

Or. en

Tarkistus 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Seulontaohjelmien kehittämiseksi on 
tunnistettava riskin ja taudin puhkeamisen 
varhaiset biomerkkiaineet, joiden 
käyttämiseen taas tarvitaan 
seulontamenetelmien ja -ohjelmien 
testausta ja validointia. Kun suuressa 
sairastumisvaarassa olevat yksilöt ja 
väestönosat tunnetaan, voidaan kehittää 
yksilöllisiä, monivaiheisia ja kollektiivisia 
strategioita vaikuttavaa ja 
kustannustehokasta taudinehkäisyä varten.

Seulontaohjelmien kehittämiseksi on 
tunnistettava riskin ja taudin puhkeamisen 
varhaiset biomerkkiaineet, joiden 
käyttämiseen taas tarvitaan 
seulontamenetelmien ja -ohjelmien 
testausta ja validointia. Kun suuressa 
sairastumisvaarassa olevat yksilöt ja 
väestönosat tunnetaan, voidaan kehittää 
yksilöllisiä, monivaiheisia ja kollektiivisia 
strategioita vaikuttavaa ja 
kustannustehokasta taudinehkäisyä varten. 
Tässä yhteydessä asetetaan etusijalle 
sellaiset seulontaohjelmat, joissa 
asianomaisille henkilöille voidaan tarjota 
taudinehkäisyä tai hoitoa tai joiden 
kehittyminen on todennäköistä.

Or. de

Tarkistus 609
Henri Weber
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
yleistyvistä tartuntataudeista 
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja.

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
yleistyvistä tartuntataudeista 
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja. Jotta EU 
voi vastata mainittuihin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin, EU 
toteuttaa yhteistyössä asianomaisten 
kumppanimaiden kanssa toimia, joilla 
pyritään saavuttamaan konkreettisia 
tuloksia terveyspolitiikan, 
terveydenhoitopalvelujen parantamisen ja 
kumppanimaiden oman 
tutkimuskapasiteetin tukemisen aloilla. 

Or. fr

Tarkistus 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
yleistyvistä tartuntataudeista 

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
yleistyvistä tartuntataudeista 
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(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja.

(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja. Jotta EU 
voi vastata mainittuihin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin, EU 
toteuttaa yhteistyössä kumppanimaiden 
kanssa toimia, joilla pyritään 
saavuttamaan konkreettisia tuloksia 
terveyspolitiikan, 
terveydenhoitopalvelujen parantamisen ja 
kumppanimaiden oman 
tutkimuskapasiteetin tukemisen aloilla. 

Or. fr

Perustelu

Tässä yhteydessä mainitut haasteet ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia haasteita. Tässä 
yhteydessä olisi viitattava tätä asiaa koskevaan EU:n yleiseen kantaan, joka määritellään 
31. maaliskuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa: "EU ja globaali terveys" 
(COM(2010)0128 lopullinen), jonka neuvosto hyväksyi 10. toukokuuta 2010.

Tarkistus 611
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
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yleistyvistä tartuntataudeista 
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja.

yleistyvistä tartuntataudeista 
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja. Jotta EU 
voi vastata mainittuihin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin, EU 
toteuttaa yhteistyössä kumppanimaiden 
kanssa toimia, joilla pyritään 
saavuttamaan konkreettisia tuloksia 
terveyspolitiikan, 
terveydenhoitopalvelujen parantamisen ja 
kumppanimaiden oman 
tutkimuskapasiteetin tukemisen aloilla. 

Or. fr

Perustelu

Tässä yhteydessä mainitut haasteet ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia haasteita. Tässä 
yhteydessä olisi viitattava tätä asiaa koskevaan EU:n yleiseen kantaan, joka määritellään 31. 
maaliskuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa: "EU ja globaali terveys" 
(COM(2010)0128 lopullinen), jonka neuvosto hyväksyi 10. toukokuuta 2010.

Tarkistus 612
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
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yleistyvistä tartuntataudeista 
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja.

yleistyvistä tartuntataudeista 
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista. 
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
ennustavia matemaattisia teorioita, 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja.

Or. en

Tarkistus 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikenikäisten ihmisten terveyden ja 
tautien ymmärtämystä on parannettava, 
jotta voidaan kehittää uusia ja parempia 
ehkäisytoimenpiteitä, diagnooseja ja 
hoitoja. Tieteidenvälinen
translaatiotutkimus tautien 
patofysiologiasta on oleellista, kun 
pyritään ymmärtämään paremmin kaikkia 
näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa.

Kaikenikäisten ihmisten terveyden ja 
tautien ymmärtämystä on parannettava, 
jotta voidaan kehittää uusia ja parempia 
ehkäisytoimenpiteitä, diagnooseja ja 
hoitoja. Perus- ja huippututkimus ja 
tieteidenvälinen translaatiotutkimus tautien 
patofysiologiasta ovat oleellisia, kun 
pyritään ymmärtämään paremmin kaikkia 
näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa.

Or. en
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Tarkistus 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.5. Parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen

1.5. Uusien ja parempien ehkäisevien 
rokotteiden kehittäminen

Or. en

Tarkistus 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.5. Parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen

1.5. Parempien ehkäisevien rokotteiden ja
lääkkeiden kehittäminen

Or. en

Tarkistus 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvitaan tehokkaampia ehkäiseviä 
rokotteita (tai vaihtoehtoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä) ja näyttöön perustuvia 
rokotusohjelmia hyvin laajaan kirjoon 
tauteja. Tämä edellyttää, että tauteja ja 
sairausprosesseja ja niitä seuraavia 
epidemioita ymmärretään paremmin ja että 
tehdään kliinisiä tutkimuksia ja niihin 

Tarvitaan tehokkaampia ehkäiseviä 
rokotteita (tai vaihtoehtoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä) ja näyttöön perustuvia 
rokotusohjelmia hyvin laajaan kirjoon 
tauteja. Tämä edellyttää, että tauteja ja 
sairausprosesseja ja niitä seuraavia 
epidemioita, entistä ennakoivampia ja 
tehokkaampia prekliinisiä 



PE492.814v01-00 24/130 AM\907980FI.doc

FI

liittyvää tutkimusta. turvallisuusarviointeja, kuten 
yhdenmukaisiin lähestymistapoihin 
liitettyjä muita, muilla kuin eläimillä 
tehtyjä ja pelkistettyjä testejä ymmärretään 
paremmin ja että tehdään kliinisiä 
tutkimuksia ja niihin liittyvää tutkimusta.

Or. fr

Perustelu

Rokotteiden kehittäminen on jo muuttumassa perusteellisesti, koska sen yhteydessä käytetään 
paremmin ennustettavia ja tehokkaita lähestymistapoja eläinkokeiden sijasta.

Tarkistus 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvitaan tehokkaampia ehkäiseviä 
rokotteita (tai vaihtoehtoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä) ja näyttöön perustuvia 
rokotusohjelmia hyvin laajaan kirjoon 
tauteja. Tämä edellyttää, että tauteja ja 
sairausprosesseja ja niitä seuraavia 
epidemioita ymmärretään paremmin ja että 
tehdään kliinisiä tutkimuksia ja niihin 
liittyvää tutkimusta.

Tarvitaan tehokkaampia lääkkeitä ja
ehkäiseviä rokotteita (tai vaihtoehtoisia 
ehkäiseviä toimenpiteitä) ja näyttöön 
perustuvia rokotusohjelmia hyvin laajaan 
kirjoon tauteja. Tämä edellyttää, että 
tauteja ja sairausprosesseja ja niitä 
seuraavia epidemioita ymmärretään 
paremmin ja että tehdään kliinisiä 
tutkimuksia ja niihin liittyvää tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 618
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvitaan tehokkaampia ehkäiseviä Tarvitaan tehokkaampia ehkäiseviä 
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rokotteita (tai vaihtoehtoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä) ja näyttöön perustuvia 
rokotusohjelmia hyvin laajaan kirjoon 
tauteja. Tämä edellyttää, että tauteja ja 
sairausprosesseja ja niitä seuraavia 
epidemioita ymmärretään paremmin ja että 
tehdään kliinisiä tutkimuksia ja niihin 
liittyvää tutkimusta.

rokotteita (tai vaihtoehtoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä) ja näyttöön perustuvia 
rokotusohjelmia hyvin laajaan kirjoon 
tauteja. Tämä edellyttää, että tauteja ja 
sairausprosesseja ja niitä seuraavia 
epidemioita ymmärretään paremmin ja 
tehdään entistä ennakoivampia ja 
tehokkaampia prekliinisiä 
turvallisuusarviointeja (kuten 
johdonmukaisuusarviointeja ja muita 
eläinkokeisiin perustumattomia ja 
pelkistämiseen perustuvia arviointeja) ja 
että tehdään kliinisiä tutkimuksia ja niihin 
liittyvää tutkimusta.

Or. en

Perustelu

Rokotteiden kehittäminen on jo muuttumassa perusteellisesti, koska sen yhteydessä käytetään 
paremmin ennustettavia ja tehokkaita lähestymistapoja eläinkokeiden sijasta.

Tarkistus 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään. Tässä yhteydessä 
painotetaan sellaisia 
diagnoosimenetelmiä, joilla 
asianomaisille henkilöille voidaan tarjota 
ehkäisy- tai hoitotoimenpiteitä tai joissa 
tämä on lähitulevaisuudessa mahdollista.
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Or. de

Tarkistus 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi 
hoito, ja tätä varten innovatiivisia ja 
nykyisiä tekniikoita kehitetään.

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään varmistamaan
varhaisemmalla ja tarkemmalla 
diagnostiikalla, joka voidaan mukauttaa 
erilaisiin ympäristöolosuhteisiin ja 
sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, 
ja varmistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Or. fr

Perustelu

Luotettavat diagnoosivälineet ja kohtuulliset kustannukset ovat välttämättömiä tekijöitä, 
joiden myötä tarttuvien tautien seuranta ja hoitaminen voidaan varmistaa kehitysmaissa.

Tarkistus 621
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti
parantamaan varhaisemmalla ja 

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään varmistamaan
varhaisemmalla ja tarkemmalla 
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tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi 
hoito, ja tätä varten innovatiivisia ja 
nykyisiä tekniikoita kehitetään.

diagnostiikalla, joka voidaan mukauttaa 
erilaisiin ympäristöolosuhteisiin ja 
sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, 
ja varmistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Or. fr

Perustelu

Luotettavat diagnoosivälineet ja kohtuulliset kustannukset ovat välttämättömiä tekijöitä, 
joiden myötä tarttuvien tautien seuranta ja hoitaminen voidaan varmistaa kehitysmaissa.

Tarkistus 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään. Mutaatioita 
aiheuttavat geneettiset sairaudet 
määritetään ja diagnostisten testien 
saatavuus paranee huomattavasti.

Or. en

Perustelu

Näitä toimia tarvitaan, jotta voidaan osallistua tarttuvien tautien kansainvälisen 
tutkimusyhtymän (IRDiRC) toimintaan ja sen tavoitteiden saavuttamiseen.
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Tarkistus 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Uuden ja tehokkaamman in vitro- ja 
kuvadiagnostiikan kehittämistä varten 
tarvitaan parempaa tietoa kaikenikäisten 
terveydestä, taudeista ja 
sairausprosesseista. Taudeista selviämistä 
pyritään huomattavasti parantamaan 
varhaisemmalla ja tarkemmalla 
diagnostiikalla ja mahdollistamalla 
potilaskohtaisempi hoito, ja tätä varten 
innovatiivisia ja nykyisiä tekniikoita 
kehitetään.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi tuettava jo toimiviksi osoittautuneita ja vahvan tutkimusalan muodostavia 
diagnoosivälineitä, joita kehitetään oireiden ilmaantumisen ja diagnoosin tekemisen välisen 
ajan lyhentämiseksi.

Tarkistus 624
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi 
hoito, ja tätä varten innovatiivisia ja 
nykyisiä tekniikoita kehitetään.

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään varmistamaan
varhaisemmalla ja tarkemmalla 
diagnostiikalla, joka voidaan mukauttaa 
erilaisiin ympäristöolosuhteisiin ja 
sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, 
ja varmistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
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ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Or. fr

Tarkistus 625
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla parempilaatuinen ja 
helpommin saatavilla oleva hoito, ja tätä 
varten innovatiivisia ja nykyisiä tekniikoita 
kehitetään.

Or. en

Tarkistus 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.8. Tautien hoitaminen 1.8. Mukautettujen hoitojen kehittäminen 
ja tautien hoitaminen;

Or. en

Tarkistus 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
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Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito, 
erityisesti kantasoluhoito aikuisesta 
kudoksesta eristetyillä kantasoluilla, 
hoidot napanuorasta saatavilla 
kantasoluilla sekä indusoidut pluripotentit 
kantasolut (iPS-solut), mukaan luettuina. 
Lääke- ja rokotekehittelystä olisi saatava 
parempia tuloksia (myös vaihtoehtoisia 
menetelmiä perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan. Olisi kehitettävä 
regeneratiivisen hoidon malleja erityisesti 
aikuisesta kudoksesta eristettyjen 
kantasolujen, napanuorasta saatavien 
kantasolujen ja iPS-solujen pohjalta.

Or. de
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Tarkistus 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä).
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

On tarpeen tukea lääkehoitoa, bioterapiaa, 
rokotuksia ja muita hoitomenetelmiä 
monialaisesti tukevan tekniikan 
parantamista, transplantaatio, geeni- ja 
soluhoito sekä monialaista 
lähestymistapaa, biomatematiikka, 
bioinformatiikka ja ydinlääketiede
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

Or. fr

Perustelu

Bioterapia sisältää teknologisia edistysaskelia, joiden tavoitteena on kehittää perinteisistä 
hoitomuodoista poikkeavia uusia hoitomuotoja. Monialaisuutta ei korosteta riittävästi. 
Toisaalta monessa yhteydessä tarvitaan matematiikan, informatiikan, etiikan ja fysiikan 
kaltaisten alojen samanaikaista tutkimusta, jotta voidaan vastata terveydenhoidon kaltaisten 
tavoitteiden yhteisiin ja monitahoisiin haasteisiin.
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Tarkistus 629
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

On tarpeen tukea lääkehoitoa, bioterapiaa, 
rokotuksia ja muita hoitomenetelmiä 
monialaisesti tukevan tekniikan 
parantamista, transplantaatio, geeni- ja 
soluhoito sekä monialaista 
lähestymistapaa, biomatematiikka, 
bioinformatiikka ja ydinlääketiede
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

Or. fr

Tarkistus 630
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
allotransplantaatio sekä geeni- ja 
soluhoito mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle eläinperusteiselle
turvallisuus- ja vaikuttavuustestaukselle, 
esimerkiksi kehittämällä paremmin 
ennustettavia ihmistä koskevia
menetelmiä). Regeneratiivista hoitoa ja 
myös kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

Or. en

Tarkistus 631
Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 



PE492.814v01-00 34/130 AM\907980FI.doc

FI

muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kaikentyyppisiin kantasoluihin perustuvia 
hoitoja olisi kehitettävä. Lääketieteellisiä 
laitteita sekä apuvälineitä ja -järjestelmiä 
olisi kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

Or. en

Tarkistus 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
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kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia ja mukautettuja, 
vaikuttavia ja kestäviä hoitoja tauteihin ja 
keinoja toimintakyvyn hallintaan.

Or. en

Tarkistus 633
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
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tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä siten, 
että täydentävä ja vaihtoehtoinen 
lääketiede otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Näiden parannusten jälkeen on 
helpompi kehittää uusia, tehokkaampia, 
vaikuttavia ja kestäviä hoitoja tauteihin ja 
keinoja toimintakyvyn hallintaan.

Or. en

Tarkistus 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksella on voitava edistää 
kehittyneiden hoitomuotojen ja 
soluhoidon parantamista. Edellä 
mainitussa keskitytään kroonisten 
sairauksien hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.9. Tiedon siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin

1.9. tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin, psykososiaaliset näkökohdat 
mukaan luettuina;
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Or. en

Tarkistus 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.9 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen 
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 
siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden, 
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
harvinaisia tauteja, muita liitännäistauteja 
ja/tai joiden hoito on jo aloitettu), 
interventioiden ja ratkaisujen suhteellisen 
tehokkuuden määrittäminen sekä 
tietokantojen ja sähköisten terveystietojen 
käytön lisääminen tietolähteinä kokeissa ja 
osaamisen siirrossa. Erityinen tuki on 
varmistettava siten, että se koskee 
sellaisten aineiden esikliinistä ja/tai 
kliinistä kehittämistä, joilla selvästi 
voidaan vastata suurelta osin täyttämättä 
jääneisiin lääketieteellisiin tarpeisiin, 
jotka koskevat esimerkiksi sairauteen 
määrättyjä lääkkeitä. Vastaavasti tuetaan 
muunlaisten toimenpiteiden, kuten 
itsenäiseen asumiseen liittyvien 
toimenpiteiden, siirtämistä tosielämän 
ympäristöihin.

Or. en

Perustelu

Näitä toimia tarvitaan, jotta voidaan osallistua tarttuvien tautien kansainvälisen 
tutkimusyhtymän (IRDiRC) toimintaan ja sen tavoitteiden saavuttamiseen.
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Tarkistus 637
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.9 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen 
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 
siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden, 
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen 
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 
siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden, 
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.
Eettisten periaatteiden ja erityisesti 
Helsingin julistuksen mukaisesti kaikki 
ihmisillä suoritettuja tutkimuksia 
koskevat tiedot ovat julkisia. 

Or. fr

Tarkistus 638
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.9 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
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kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen 
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 
siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden, 
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.

kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
harvinaisia tauteja, muita liitännäistauteja 
ja/tai joiden hoito on jo aloitettu), 
interventioiden ja ratkaisujen suhteellisen 
tehokkuuden määrittäminen sekä 
tietokantojen ja sähköisten terveystietojen 
käytön lisääminen tietolähteinä kokeissa ja 
osaamisen siirrossa. Vastaavasti tuetaan 
muunlaisten toimenpiteiden, kuten 
itsenäiseen asumiseen liittyvien 
toimenpiteiden, siirtämistä tosielämän 
ympäristöihin. Erityinen tuki on 
varmistettava siten, että se koskee 
sellaisten aineiden esikliinistä ja/tai 
kliinistä kehittämistä, joilla selvästi 
voidaan vastata suurelta osin täyttämättä 
jääneisiin lääketieteellisiin tarpeisiin, 
jotka koskevat esimerkiksi sairauteen 
määrättyjä lääkkeitä.

Or. en

Tarkistus 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.9 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen 
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 
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siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden, 
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.

siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden,
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.
Erityisesti painotetaan harvinaisten 
sairauksien ja lastentautien alalla 
tehtäviä kliinisiä kokeita, keskosuus 
mukaan luettuna.

Or. de

Tarkistus 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.10 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.10. Terveystietojen parempi 
hyödyntäminen

1.10. Terveystietojen ja standardoitujen 
tiedonanalyysitekniikoiden parempi 
kerääminen ja hyödyntäminen

Or. en

Tarkistus 641
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.10 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurien sekä tietorakenteiden ja 
-lähteiden (myös kohorttitutkimuksista, 
tutkimussuunnitelmista, tiedonkeruusta, 
indikaattoreista jne. saaduista) 
yhdentämistä sekä tietojen standardointia, 
yhteentoimivuutta, säilytystä, jakamista ja 
saantia tuetaan, jota nämä tiedot saadaan 
asianmukaisesti hyödynnettyä. Olisi 
kiinnitettävä huomiota tiedonkäsittelyyn, 
osaamisen hallintaan, mallintamiseen ja 
visualisaatioon.

Infrastruktuurien sekä tietorakenteiden ja 
-lähteiden (myös kohorttitutkimuksista, 
tutkimussuunnitelmista, tiedonkeruusta, 
indikaattoreista jne. saaduista) 
yhdentämistä sekä tietojen standardointia, 
yhteentoimivuutta, säilytystä, jakamista ja 
saantia tuetaan, jota nämä tiedot saadaan 
asianmukaisesti hyödynnettyä. Olisi 
kiinnitettävä huomiota tiedonkäsittelyyn, 
osaamisen hallintaan, mallintamiseen ja 
visualisaatioon sekä mainittujen 
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infrastruktuurien kestävyyden pitkällä 
aikavälillä varmistaviin mekanismeihin 
resurssien hyödyntämiseksi 
mahdollisimman hyvin.

Or. en

Tarkistus 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.11 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tuettava sellaisten tieteellisten 
välineiden, menetelmien ja tilastojen 
kehittämistä, joilla terveyteen liittyvän 
tekniikan, myös uusien lääkkeiden, 
biologisten tuotteiden, kehittyneiden 
hoitojen ja lääketieteellisten laitteiden, 
turvallisuutta, tehoa ja laatua voidaan 
arvioida nopeasti, tarkasti ja ennakoivasti. 
Tämä pätee erityisesti kehitykseen 
sellaisilla aloilla kuin rokotteet, solu-
/kudos- ja geenihoidot, elimet ja elinsiirrot, 
erityisalojen valmistusteollisuus, biopankit, 
uudet lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus ja sähköinen 
terveydenhuolto tietosuojaa unohtamatta. 
Lisäksi on tuettava 
riskinarviointimenetelmien, testauksen 
sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
strategioiden parantamista. Myös edellä 
mainittujen alojen eettisten näkökohtien 
arvioinnissa auttavien menetelmien 
kehittämistä on tuettava.

On tuettava sellaisten tieteellisten 
välineiden, menetelmien ja tilastojen 
kehittämistä, joilla terveyteen liittyvän 
tekniikan, myös uusien lääkkeiden, 
biologisten tuotteiden, kehittyneiden 
hoitojen ja lääketieteellisten laitteiden, 
turvallisuutta, tehoa ja laatua voidaan 
arvioida nopeasti, tarkasti ja ennakoivasti. 
Tämä pätee erityisesti kehitykseen 
sellaisilla aloilla kuin rokotteet, solu-
/kudos- ja geenihoidot, elimet ja elinsiirrot, 
erityisalojen valmistusteollisuus, biopankit, 
uudet lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus, telelääketiede ja 
sähköinen terveydenhuolto tietosuojaa 
unohtamatta. Lisäksi on tuettava 
riskinarviointimenetelmien, testauksen 
sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
strategioiden parantamista. Myös edellä 
mainittujen alojen eettisten näkökohtien 
arvioinnissa auttavien menetelmien 
kehittämistä on tuettava.

Or. sl

Tarkistus 643
Petru Constantin Luhan
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.11 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tuettava sellaisten tieteellisten 
välineiden, menetelmien ja tilastojen 
kehittämistä, joilla terveyteen liittyvän 
tekniikan, myös uusien lääkkeiden, 
biologisten tuotteiden, kehittyneiden 
hoitojen ja lääketieteellisten laitteiden, 
turvallisuutta, tehoa ja laatua voidaan 
arvioida nopeasti, tarkasti ja ennakoivasti. 
Tämä pätee erityisesti kehitykseen 
sellaisilla aloilla kuin rokotteet, solu-
/kudos- ja geenihoidot, elimet ja elinsiirrot, 
erityisalojen valmistusteollisuus, biopankit, 
uudet lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus ja sähköinen 
terveydenhuolto tietosuojaa unohtamatta. 
Lisäksi on tuettava 
riskinarviointimenetelmien, testauksen 
sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
strategioiden parantamista. Myös edellä 
mainittujen alojen eettisten näkökohtien 
arvioinnissa auttavien menetelmien 
kehittämistä on tuettava.

On tuettava sellaisten tieteellisten 
välineiden, menetelmien, tilastojen ja 
yksityisyyden suojaa koskevien 
vaikutustenarviointien kehittämistä, joilla 
terveyteen liittyvän tekniikan, myös uusien 
lääkkeiden, biologisten tuotteiden, 
kehittyneiden hoitojen ja lääketieteellisten 
laitteiden, turvallisuutta, tehoa ja laatua 
sekä ihmisoikeuksien suojelua voidaan 
arvioida nopeasti, tarkasti ja ennakoivasti. 
Tämä pätee erityisesti kehitykseen 
sellaisilla aloilla kuin rokotteet, solu-
/kudos- ja geenihoidot, elimet ja elinsiirrot, 
erityisalojen valmistusteollisuus, biopankit, 
uudet lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus ja sähköinen 
terveydenhuolto tietosuojaa unohtamatta. 
Lisäksi on tuettava 
riskinarviointimenetelmien, testauksen 
sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
strategioiden parantamista. Myös edellä 
mainittujen alojen eettisten näkökohtien 
arvioinnissa auttavien menetelmien 
kehittämistä on tuettava.

Or. en

Tarkistus 644
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.11 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On tuettava sellaisten tieteellisten 
välineiden, menetelmien ja tilastojen 
kehittämistä, joilla terveyteen liittyvän 
tekniikan, myös uusien lääkkeiden, 

On tuettava sellaisten uusien, tieteellisten 
välineiden, menetelmien ja tilastojen 
kehittämistä, integrointia ja käyttöä, joilla 
uuden, ihmisen terveyteen enemmän 
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biologisten tuotteiden, kehittyneiden 
hoitojen ja lääketieteellisten laitteiden, 
turvallisuutta, tehoa ja laatua voidaan 
arvioida nopeasti, tarkasti ja ennakoivasti. 
Tämä pätee erityisesti kehitykseen 
sellaisilla aloilla kuin rokotteet, solu-
/kudos- ja geenihoidot, elimet ja elinsiirrot, 
erityisalojen valmistusteollisuus, biopankit, 
uudet lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus ja sähköinen 
terveydenhuolto tietosuojaa unohtamatta. 
Lisäksi on tuettava 
riskinarviointimenetelmien, testauksen 
sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvien
strategioiden parantamista. Myös edellä 
mainittujen alojen eettisten näkökohtien 
arvioinnissa auttavien menetelmien 
kehittämistä on tuettava.

vaikuttavan tekniikan, myös uusien 
lääkkeiden, biologisten tuotteiden, 
kehittyneiden hoitojen ja lääketieteellisten 
laitteiden, turvallisuutta, tehoa ja laatua 
voidaan arvioida nopeasti, tarkasti ja 
ennakoivasti. Tämä pätee erityisesti 
kehitykseen sellaisilla aloilla kuin 
rokotteet, solu-/kudos- ja geenihoidot, 
ihmisen elimet ja elinsiirrot, erityisalojen 
valmistusteollisuus, biopankit, uudet 
lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus ja sähköinen 
terveydenhuolto tietosuojaa unohtamatta. 
Lisäksi on tuettava ajanmukaisten vaaran-
ja riskinarviointimenetelmien, testauksen 
sekä ympäristöön ja terveyteen liittyviä
strategioita. Myös edellä mainittujen 
alojen eettisten näkökohtien arvioinnissa 
auttavien menetelmien kehittämistä on 
tuettava.

Or. en

Perustelu

Terveysteknologian yhteydessä olisi käytettävä hyväksi 2000-luvun edistysaskeleita ihmisen 
biologian tieteissä ja tietokonemallintamisessa, jotta voidaan vastata ihmisen 
lääketieteellisiin ja turvallisuustarpeisiin.

Tarkistus 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.12 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.12. Aktiivisena ikääntyminen, itsenäinen 
ja tietotekniikka-avusteinen asuminen

1.12. Terveenä ja aktiivisena 
ikääntyminen, itsenäinen ja tietotekniikka-
avusteinen asuminen;

Or. en
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Tarkistus 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.13 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä 
parantamiseen ja hoitamiseen koko 
elinikänsä ajan saadaan säästöjä 
terveydenhuoltojärjestelmissä, kun 
kroonisia sairauksia voidaan hoitaa 
muualla kuin laitoksissa ja 
terveysvaikutukset parantuvat. Tämä 
edellyttää tutkimusta seuraavilla aloilla: 
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet ja pyrkimykset 
yksilöllisen terveysteknologian suhteen, 
liikkuvat ja/tai kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät ja yksilöidyt 
palvelut, joilla edistetään terveellisiä 
elämäntapoja, hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä 
parantamiseen ja hoitamiseen koko 
elinikänsä ajan saadaan säästöjä 
terveydenhuoltojärjestelmissä, kun 
kroonisia sairauksia voidaan hoitaa 
muualla kuin laitoksissa ja 
terveysvaikutukset parantuvat. Tämä 
edellyttää tutkimusta seuraavilla aloilla:
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet ja pyrkimykset 
yksilöllisen terveysteknologian suhteen, 
liikkuvat ja/tai kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät ja yksilöidyt 
palvelut, joilla edistetään terveellisiä 
elämäntapoja, hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan sekä 
potilaan henkilökohtaisen ja sosiaalisen 
itsenäisyyden lisäämiseen. Lisäksi on 
tuettava osaamisen infrastruktuureja.

Or. es

Tarkistus 647
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.13 a. Ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon
Ihmisten enenevä tottumus olla 
liikkumatta sekä elintapojen kehittyminen 
(koulussa, työssä ja arkielämässä) 
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vaativat harkintaa ja erityisiä toimia, 
jotka koskevat fyysistä toimintaa, 
motorisia taitoja ja liikuntaa sekä 
vaivojen ehkäisemistä ja hoitoa, jotka 
koskevat sekä fyysisiä puutteita 
(toiminnallisen riippumattomuuden 
puutteellisuutta, liikalihavuutta) ja 
kroonisia psykologisia tiloja (stressi, 
masennuksen oireet).

Or. fr

Tarkistus 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.14 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia.

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia. Tarvitaan myös 
monitieteellistä tutkimusta 
sosiaalitieteiden aloilla, jotta voidaan 
varmistaa sopivimmat ratkaisut, joilla 
voidaan vastata potilaiden jokapäiväisiin 
tarpeisiin ja edistää potilaiden ja 
erityisesti kroonikkopotilaiden 
omavoimistamista, harvinaisten tautien 
potilaat mukaan luettuina.

Or. en
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Tarkistus 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.14 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia.

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan julkisia 
terveydenhoitojärjestelmiä ja 
pitkäaikaishoidon organisointia.

Or. es

Tarkistus 650
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.14 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä täydentävien ja 
vaihtoehtoisten terveys- ja 
sosiaalipalvelujen ja omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
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markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia.

ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia.

Or. en

Tarkistus 651
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.14 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia.

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä potilaiden, terveys-
ja sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia.

Or. en

Tarkistus 652
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.15 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

On tuettava terveysalan tekniikoiden 
arviointia ja terveystaloustieteen 
kehittämistä, näyttöjen keräämistä sekä 
parhaiden käytänteiden, innovatiivisten 
tekniikoiden ja lähestymistapojen 
jakamista terveydenhoitoalalla, 
tietotekniikka ja sähköisen 
terveydenhuollon sovellukset mukaan 
luettuina. Julkisissa 
terveydenhuoltojärjestelmissä Euroopassa 
ja kolmansissa maissa toteutettujen 
uudistusten vertailevaa analyysia ja 
uudistusten pitkän aikavälin taloudellisten 
ja sosiaalisten vaikutusten arviointia 
tuetaan. Terveysalan henkilöstötarpeen 
analysointia niin määrällisesti kuin 
vaadittujen taitojen kannalta suhteessa 
uusiin hoitomalleihin tuetaan. Tutkimusta 
terveydellisen epätasa-arvon kehityksestä, 
terveydellisen epätasa-arvon ja muun 
taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon 
vuorovaikutuksesta sekä niiden 
vähentämiseen tähtäävien politiikkojen 
tehokkuudesta tuetaan. Lisäksi on syytä 
tukea potilasturvaratkaisujen ja 
laadunvarmistusjärjestelmien arviointia, 
myös potilaiden asemaa suhteessa
turvallisuuteen ja hoidon laatuun.

On tuettava terveysalan tekniikoiden 
arviointia ja terveystaloustieteen 
kehittämistä, näyttöjen keräämistä sekä 
parhaiden käytänteiden, innovatiivisten 
tekniikoiden ja lähestymistapojen 
jakamista terveydenhoitoalalla, 
tietotekniikka ja sähköisen 
terveydenhuollon sovellukset mukaan 
luettuina. Julkisissa 
terveydenhuoltojärjestelmissä Euroopassa 
ja kolmansissa maissa toteutettujen 
uudistusten vertailevaa analyysia ja 
uudistusten pitkän aikavälin taloudellisten 
ja sosiaalisten vaikutusten arviointia 
tuetaan. Terveysalan henkilöstötarpeen 
analysointia niin määrällisesti kuin 
vaadittujen taitojen kannalta suhteessa 
uusiin hoitomalleihin tuetaan. Tutkimusta 
terveydellisen epätasa-arvon kehityksestä, 
terveydellisen epätasa-arvon ja muun 
taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon 
vuorovaikutuksesta sekä niiden 
vähentämiseen tähtäävien politiikkojen 
tehokkuudesta tuetaan. Lisäksi on syytä 
tukea potilasturvaratkaisujen ja 
laadunvarmistusjärjestelmien arviointia, 
myös potilaiden asemaa suhteessa 
turvallisuuteen ja hoidon laatuun.

Or. en

Perustelu

Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.15 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1.15 a. Lääketiedettä edistävä 
luonnontiede:
Etusija olisi annettava tutkimukselle, jota 
jäsenvaltio ei yksin voi toteuttaa tai ei voi 
toteuttaa sitä yhtä tehokkaasti kuin 
Euroopan unioni, ja josta on hyötyä 
potilaille lähitulevaisuudessa.

Or. de

Tarkistus 654
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.15 a. Taidekasvatuksen vaikutus 
hyvinvointiin, terveyteen ja sosiaaliseen 
käyttäytymiseen 
Nykyajan tärkeimpiä haasteita on 
nautinnon lisääminen unionin 
kansalaisten, erityisesti lasten elämässä 
musiikin, taiteen, kirjallisuuden jne. 
avulla sekä terveyden, hyvinvoinnin ja 
sosiaalisen käyttäytymisen avulla.

Or. de

Perustelu

Taidekasvatuksen myönteistä vaikutusta hyvinvointiin, terveyteen ja sosiaaliseen 
käyttäytymiseen ei pidä aliarvioida. Mainittujen alojen tutkimuksessa on paljon tehtävää ja 
tutkimuksen potentiaali olisi tunnustettava ja sitä olisi hyödynnettävä.

Tarkistus 655
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.16 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka 
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka 
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Terveyspolitiikan tavoitteiden 
asianmukainen, koordinoitu ja 
strateginen analyysi on EU:n ikääntyvien 
yhteiskuntien haasteiden voittamisen 
kannalta ratkaisevan tärkeässä asemassa.
Mainitulla koordinoinnilla voidaan 
ratkaista jäsenvaltioiden toimien 
hajanaisuuden ja johdonmukaisuuden 
puutteen aiheuttamat ongelmat ja 
tehostaa tieteellisen, henkilökohtaisen ja 
infrastruktuuripotentiaalin käyttöä 
kaikkialla biolääketieteellisessä yhteisössä 
ja sen lopputuotteita lääkehoidossa 
käyttävien joukossa. Innovatiivisen 
terveystutkimuksen edistyminen edellyttää 
ehdottomasti sitä, että kaikissa 
terveydenhuoltopalveluissa sitoudutaan 
pitkällä aikavälillä jatkuvasti 
parantamaan tutkimusta ja nuorten 
tieteenharjoittajien koulutusta Marie 
Curie -toimintaohjelmaan sisältyvillä 
hankkeilla. Tällä kehitykseen 
keskittyvällä strategialla olisi tuettava 
tutkimusprosesseja, jotka lisäävät 
Euroopan terveyttä ja tehokkuutta siten, 
että eurooppalainen yhteiskunta 
osallistuu biolääketieteelliseen 
tutkimukseen ja tarjoaa biolääketieteen 
tutkimuksen tuottamia innovatiivisia 
uusia lopputuotteita. Horisontti 2020 -
ohjelman mukaisilla strategisilla toimilla 
voidaan varmistaa, että erikoistuneet 
tutkijat vaikuttavat tulevaisuuden 
terveyspolitiikkaan sen muotoilusta 
saakka, nopeuttavat innovaatioiden 
käyttöönottoa ja parantavat käytettyjen 
lääketieteellisten toimenpiteiden 
tehokuutta; niillä voidaan tukea myös 
nykyistä useampien lääketieteen alojen 
tutkijoiden ja asiantuntijoiden rajat 
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ylittävää yhteistyötä, jonka myötä tieteen 
kehityksellä voidaan saada aikaan 
todellisia säästöjä kansallisissa 
terveydenhoitojärjestelmissä. 
Erikoislääkäreiden koulutuksen 
muuttaminen siten, että lääkärien 
ammattijärjestöjen jäsenvaltioissa 
ylläpitämää yksinoikeutta rajoitetaan, 
olisi toteutettava yhdenmukaisesti EU:n 
laajuisen järjestelmän puitteissa, joka 
olisi pantava täytäntöön siten, että 
varmistetaan, että Euroopassa 
terveydenhoidon koulutus ja tutkimus 
perustuu parhaisiin mahdollisiin 
menettelyihin yhdenmukaiset 
koulutusvaatimukset täyttävissä 
lääketieteellisissä tutkimuslaitoksissa. 
EU:n korkean tason lääketieteen neuvoa-
antavan lautakunnan olisi vastattava 
terveysalan tutkimuksen strategisesta 
koordinoinnista koko Horisontti 2020 -
ohjelman ajan ja tuettava eri 
jäsenvaltioiden tutkimuskeskuksissa 
harjoitettavaa monialaista tutkimusta. 
Mainitun strategisen koordinoinnin 
tavoitteena olisi edistää erittäin tärkeän 
lääketieteellisen tutkimuksen 
määrittämistä ja tulevien ohjelmien 
saattamista paikallisten osaamiskeskusten 
alaisiksi, koska viimeksi mainitut 
noudattavat tiukimpia osaamista koskevia 
vaatimuksia, joilla olisi varmistettava, että 
lääketieteen eri alojen asiantuntijat 
vaikuttavat tähän kilpailtuun alaan sen 
alusta lähtien ja varmistavat kansallisten 
terveydenhoitojärjestelmien 
kustannustehokkuuden. Lisäksi 
tieteellisen koordinoinnin tavoitteena on 
rohkaista muita tieteen ja teknologian 
aloja hyödyntämään nykyaikaisen 
biolääketieteen tutkimuksen innovatiivisia 
strategioita. Ottamalla käyttöön 
huipputason tutkimukseen perustuvan 
Horisontti 2020 -ohjelman sisäisen 
strategisen koordinoinnin 
terveydenhoidon tutkimusta koskevissa 
asioissa EU:n neuvoa-antava lautakunta 
tarjoaa myös välineet, joilla edistetään 
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tehokkaasti synergian ja mittakaavaetujen 
hyödyntämistä terveydenhoidon alalla. 
Sen tarkoituksena on myös toteuttaa 
kansallisen terveydenhuollon rahoittajien 
ja komission lähentyminen tiettyjen 
asioiden yhteydessä ja toteuttaa alan 
toimijoiden, kansallisten virastojen ja 
komission välinen strateginen 
kumppanuus; lisäksi ohjelman tasolla 
pyritään toteuttamaan strategista
lähentymistä, jossa ovat mukana 
sääntelyelimet ja kansalliset 
terveydenhuoltoviranomaiset. Mainitun 
järjestelmällisen lähestymistavan 
tavoitteena olisi oltava sen 
varmistaminen, että erikoistuneet 
lääketieteelliset toimenpiteet ovat nykyistä 
laajemmin saatavissa halvempien 
menetelmien kehittämisen myötä.

Or. pl

Perustelu

Terveydenhoidon synergiaedut riippuvat jäsenvaltioiden toimien asianmukaisesta 
koordinoinnista ja lääketieteen eri alojen asiantuntijoiden ja lääketieteen tutkijoiden 
asianmukaisesta koulutuksesta.

Tarkistus 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.16 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka 
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka 
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tuen 
yhteydessä olisi otettava huomioon myös 
tuotekehityksen tärkeät pitkän aikavälin 
edut, jotka hyödyttävät alhaisen tulotason 
maiden potilaita, ja rahoitus olisi 
sopeutettava edellä mainitun mukaisesti.
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Innovaatiovetoinen tuotteiden 
kehittäminen tuottaa myös konkreettisia 
tuloksia ja tuntuvaa hyötyä 
yhteiskunnalle, vähentää köyhyyttä ja 
lisätä investointeja köyhyyden 
vähentämiseen ja laiminlyötyjen 
sairauksien parantamiseen.

Or. en

Tarkistus 657
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.16 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka 
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
valmiuksien kehittämisestä, osaamisen ja 
teknologian siirrosta (terveyspolitiikka
mukaan luettuna) laajamittaisen 
demonstroinnin täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin, joka johtaa 
laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Or. fr

Perustelu

Terveyttä koskeva laajamittainen demonstrointi on mahdollista vain selkeästi määritellyssä 
poliittisessa, sääntelyllisessä ja eettisessä yhteydessä siten, että edellä mainittu on voimassa 
sekä Euroopan unionissa että kolmansissa maissa.

Tarkistus 658
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.16 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
valmiuksien kehittämisestä, osaamisen ja 
teknologian siirrosta (terveyspolitiikka
mukaan luettuna) laajamittaisen 
demonstroinnin täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin, mikä johtaa 
laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.16 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
valmiuksien kehittämisestä, osaamisen ja 
teknologian siirrosta (terveyspolitiikka
mukaan luettuna) laajamittaisen 
demonstroinnin täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin, mikä johtaa 
laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Or. fr

Perustelu

Terveyttä koskeva laajamittainen demonstrointi on mahdollista vain selkeästi määritellyssä 
poliittisessa, sääntelyllisessä ja eettisessä yhteydessä siten, että edellä mainittu on voimassa 
sekä Euroopan unionissa että kolmansissa maissa.

Tarkistus 660
Maria Da Graça Carvalho

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

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

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

Or. en

Tarkistus 661
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 662
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 663
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Biotalous: elintarviketurva, kestävä 
maatalous ja metsätalous, merien ja 
merenkulun tutkimus ja biopohjaiset 
toimialat
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Unionin strategian "Innovointistrategia kestävää kasvua varten: Biotalouteen kuuluu neljä 
pääalaa, joita olisi tuettava "Biotalouden" suurhaasteesta: maa- ja metsätalous; kalastus ja 
vesiviljely; luonnonmukaisuuteen perustuvat toimialat sekä elintarvikeala. Tämä otsikko olisi 
näin ollen muutettava vastamaan Euroopan komission kehittämää määritelmää.

Tarkistus 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. 2. Elintarviketurvallisuus, terveellinen
ruoka ja elintarviketurva, kestävä 
maatalous, merien ja vuorten tutkimus ja 
biotalous

Or. sl
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Tarkistus 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.1. Kestävä maa- ja metsätalous 2.1. Kestävä maatalous, karjankasvatus 
mukaan luettuna, ja metsätalous

Or. en

Tarkistus 666
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta pitkällä
aikavälillä voidaan tukea tuottavampia, 
resurssitehokkaampia ja muutoksiin hyvin 
sopeutuvia maa- ja metsätalousjärjestelmiä, 
jotka tuottavat riittävästi elintarvikkeita, 
rehua, biomassaa ja muita raaka-aineita 
siten, että ne tarjoavat ja ylläpitävät
ekosysteemipalveluja ja tukevat samalla 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämistä. Tavoitteena on luoda 
elintarvikkeiden tuotantojärjestelmiä, 
joilla tuotantoon tarvittavia 
luonnonvaroja ei heikennetä, vaan sen 
sijaan resurssiperustaa vahvistetaan ja 
kehitetään, jolloin voidaan luoda kestävää 
vaurautta. Tutkimuksella ja innovoinnilla 
saadaan vaihtoehtoja agronomisten ja 
ekologisten tavoitteiden yhdentämiseksi 
kestäväksi tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: pitkällä aikavälillä
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monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

tuottavampi ja resurssitehokkaampi 
maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön; 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa; 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä ja mainittujen 
järjestelmien vaikutusten vähentäminen 
suhteessa luonnon monimuotoisuuteen.

Or. en

Tarkistus 667
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön,
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on muun muassa
seuraavat ominaisuudet: kasvien paremmat 
mahdollisuudet sopeutua geneettisesti 
bioottiseen ja abioottiseen stressiin; 
tuottavampi ja resurssitehokkaampi 
maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
tehokkaampi ravinteiden ja veden käyttö;
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa; 
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alkutuotantojärjestelmissä. monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
kohtuuhintaiseksi ja ravitsevaksi
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön; 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa; 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä, jotta voidaan 
tutkia tarkemmin ja kehittää 
elintarviketuotannon tuotanto-, jakelu-, 
markkinointi-, kulutus- ja 
sääntelytapojamme koskevia reaktioita. 

Or. en
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Tarkistus 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia,
resursseja suojaavia ja muutoksiin hyvin 
sopeutuvia maa- ja metsätalousjärjestelmiä, 
jotka tuottavat riittävästi elintarvikkeita, 
rehua, biomassaa ja muita raaka-aineita 
siten, että ne tarjoavat 
ekosysteemipalveluja ja tukevat samalla
luonnonvaroja, luonnon 
monimuotoisuutta ja elinkelpoisia
maaseutuelinkeinoja. Tutkimuksella ja 
innovoinnilla saadaan vaihtoehtoja 
agronomisten ja ekologisten tavoitteiden 
yhdentämiseksi kestäväksi tuotannoksi, 
jolla on seuraavat ominaisuudet: 
tuottavampi ja resurssitehokkaampi 
maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön; 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa; 
maatalousjärjestelmien, maisemien, 
ravinteiden ja orgaaniseen aineen 
kierrättäminen ja vesi- ja maavarojen 
säilyttäminen, jotta voidaan tehostaa 
maanviljelijöiden kykyä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ja 
epävarmuustekijöihin.

Or. en

Tarkistus 670
Corinne Lepage
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia,
resursseja suojaavia ja muutoksiin hyvin 
sopeutuvia maa- ja metsätalousjärjestelmiä, 
jotka tuottavat riittävästi elintarvikkeita, 
rehua, biomassaa ja muita raaka-aineita 
siten, että ne tarjoavat 
ekosysteemipalveluja ja tukevat samalla 
luonnonvaroja, luonnon 
monimuotoisuutta ja elinkelpoisia
maaseutuelinkeinoja. Tutkimuksella ja 
innovoinnilla saadaan vaihtoehtoja 
agronomisten ja ekologisten tavoitteiden 
yhdentämiseksi kestäväksi tuotannoksi ja 
elintarvikejärjestelmiksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön; 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin ja muiden tuotteiden
tuonnista Euroopassa; 
maatalousjärjestelmien ja maisemien 
biologisen monimuotoisuuden 
tehostaminen, ravinteiden ja orgaaniseen 
aineen kierrättäminen ja vesi- ja 
maavarojen säilyttäminen, jotta voidaan 
tehostaa maanviljelijöiden kykyä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ja 
epävarmuustekijöihin.

Or. en

Tarkistus 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on muun muassa
seuraavat ominaisuudet: kasvien paremmat 
mahdollisuudet sopeutua geneettisesti 
bioottiseen ja abioottiseen stressiin;
tuottavampi ja resurssitehokkaampi 
maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
tehokkaampi ravinteiden ja veden käyttö; 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa; 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Or. en

Perustelu

Thus/such as ei koske suomenkielistä versiota.

Tarkistus 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
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tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä, 
turvaavat kuluttajien terveyden ja 
vähentävät ympäristövaikutuksia. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön; 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa; 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Or. es

Tarkistus 673
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia,
resursseja suojaavia ja muutoksiin hyvin 
sopeutuvia maa- ja metsätalousjärjestelmiä, 
jotka tuottavat riittävästi elintarvikkeita, 
rehua, biomassaa ja muita raaka-aineita 
siten, että ne tarjoavat 
ekosysteemipalveluja ja suojaavat
luonnonvaroja ja luonnon 
monimuotoisuutta ja tukevat samalla



PE492.814v01-00 64/130 AM\907980FI.doc

FI

vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi 
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämistä. Tutkimuksella ja 
innovoinnilla saadaan vaihtoehtoja 
agronomisten ja ekologisten tavoitteiden 
yhdentämiseksi kestäväksi tuotannoksi ja 
elintarvikejärjestelmäksi, jolla on 
seuraavat ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous; vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta; 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön; 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa; 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.1.1. Tuotantotehokkuuden parantaminen 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
kestävyyttä ja palautumiskykyä
unohtamatta

2.1.1. 2.1.1. Tuotantotehokkuuden, 
elintarvikkeiden laadun ja
elintarviketurvan sekä kestävyyden ja 
palautumiskyvyn parantaminen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Or. en

Tarkistus 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.1.1. Tuotantotehokkuuden parantaminen 2.1.1. 2.1.1. Tuotantotehokkuuden sekä 
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ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
kestävyyttä ja palautumiskykyä 
unohtamatta

elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden
parantaminen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen kestävyyttä ja 
palautumiskykyä unohtamatta

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, esimerkiksi kasvien terveys sekä kasvien aistinvaraiset 
ja ravitsemukselliset ominaisuudet (vitamiinit, hivenravinteet).

Tarkistus 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnoilla pyritään lisäämään 
tuottavuutta sekä kasvien, eläinten ja 
tuotantojärjestelmien sopeutumiskykyä, 
kun ympäristö-/ilmasto-olosuhteet 
muuttuvat nopeasti ja luonnonvarat käyvät 
yhä vähäisemmiksi. Innovaatioiden avulla 
koko elintarvikkeiden ja rehun 
toimitusketjussa voidaan siirtyä kohti 
vähäenergistä, vähäpäästöistä ja 
vähäjätteistä taloutta. Elintarviketurvan 
parantamisen ohella luodaan uusia 
mahdollisuuksia biomassan ja maa- ja 
metsätalouden sivutuotteiden käytölle 
monenlaisissa muissa kuin 
elintarvikesovelluksissa.

Toiminnoilla pyritään lisäämään 
tuottavuutta sekä kasvien, eläinten ja 
tuotantojärjestelmien sopeutumiskykyä, 
kun ympäristö-/ilmasto-olosuhteet 
muuttuvat nopeasti ja luonnonvarat käyvät 
yhä vähäisemmiksi. Innovaatioiden avulla 
koko elintarvikkeiden ja rehun 
toimitusketjussa voidaan siirtyä kohti 
vähäenergistä, vähäpäästöistä ja 
vähäjätteistä taloutta. Elintarviketurvan ja 
kuluttajien terveyden parantamisen ohella 
luodaan uusia mahdollisuuksia biomassan 
ja maa- ja metsätalouden sivutuotteiden 
käytölle monenlaisissa muissa kuin 
elintarvikesovelluksissa.

Or. es

Tarkistus 677
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toiminnoilla pyritään lisäämään
tuottavuutta sekä kasvien, eläinten ja 
tuotantojärjestelmien sopeutumiskykyä, 
kun ympäristö-/ilmasto-olosuhteet 
muuttuvat nopeasti ja luonnonvarat käyvät 
yhä vähäisemmiksi. Innovaatioiden avulla 
koko elintarvikkeiden ja rehun 
toimitusketjussa voidaan siirtyä kohti 
vähäenergistä, vähäpäästöistä ja 
vähäjätteistä taloutta. Elintarviketurvan 
parantamisen ohella luodaan uusia 
mahdollisuuksia biomassan ja maa- ja 
metsätalouden sivutuotteiden käytölle 
monenlaisissa muissa kuin 
elintarvikesovelluksissa.

Toiminnoilla pyritään lisäämään 
tuottavuutta pitkällä aikavälillä sekä 
kasvien, eläinten ja tuotantojärjestelmien 
sopeutumiskykyä, kun ympäristö-/ilmasto-
olosuhteet muuttuvat nopeasti ja 
luonnonvarat käyvät yhä vähäisemmiksi. 
Innovaatioiden avulla koko 
elintarvikkeiden ja rehun toimitusketjussa 
voidaan siirtyä kohti vähäenergistä, 
vähäpäästöistä ja vähäjätteistä taloutta sekä 
vähäisiä ulkoisia tuotantopanoksia. 
Elintarviketurvan parantamisen ohella 
luodaan uusia mahdollisuuksia biomassan 
ja maa- ja metsätalouden sivutuotteiden 
käytölle monenlaisissa muissa kuin 
elintarvikesovelluksissa.

Or. en

Tarkistus 678
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden 
eduksi. Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan koko 
tuotantoketjun toimijoiden 
asiantuntemusta ja kokemuksia 
hyödyntävillä monitieteellisillä ja 
monialaisilla lähestymistavoilla, ja samalla 
pyritään varmistamaan resurssien (vesi, 
ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys ja
elinvoima. Keskeiselle sijalle asetetaan 
yhdennetyt ja erilaiset tuotantojärjestelmät 
ja maatalouden ekologiset ja taloudelliset
käytänteet. Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
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soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. 
Eläinten hyvinvointiin vaikuttavia 
käytänteitä tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
kestäviä jalostustapoja sekä geneettisten 
resurssien parempaa suojelua, jotta 
voidaan sopeutua resurssien 
vähäisyyteen, torjunta-aineiden käytön 
vähentämiseen ja paikallisiin 
ympäristöolosuhteisiin. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja biologisia
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
eläinsuurtuotantojärjestelmien 
mikrobilääkeresistenssiin liittyvää 
yhdennettyä lähestymistapaa sovelletaan 
ja tutkitaan. Eläinten hyvinvointiin 
vaikuttavia käytänteitä tutkimalla voidaan 
vastata yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. 
Edellä mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa. Järjestelmän 
luonnonvaroja heikentävä 
tuotantojärjestelmä ei ole kestävä, ei ole 
tuottava pitkällä aikavälillä eikä sen näin 
ollen ole kilpailukykyinen. 

Or. en

Tarkistus 679
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä ja monialaisilla
lähestymistavoilla, joiden yhteydessä 
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(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

hyödynnetään koko toimitusketjun 
toimijoiden kokemusta ja 
asiantuntemusta, ja samalla pyritään 
varmistamaan resurssien (vesi, ravinteet, 
energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys ja
elinvoima. Keskeiselle sijalle asetetaan 
yhdennetyt ja erilaiset tuotantojärjestelmät 
ja agroekologiset ja luonnonmukaiset
viljelykäytänteet, myös täsmätekniikkojen 
käyttö ja ekologinen voimaperäistäminen 
sekä tavanomaisen että luonnonmukaisen 
maatalouden eduksi. Kasvien ja eläinten 
geneettiseen parantamiseen sopeutumisen 
ja tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä, jotta voidaan 
sopeutua resurssien niukkuuteen, 
torjunta-aineiden käytön vähentämiseen 
ja paikallisiin ympäristöolosuhteisiin. 
Tilalla tehtävään maaperän hoitoon, jolla 
pyritään enemmän viljavuuden lisäämiseen 
perustuvaan viljakasvien tuottavuuteen, 
kiinnitetään asianmukaista huomiota. 
Kasvien ja eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 680
Giles Chichester, Vicky Ford
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden 
eduksi. Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen kaikentyyppisen
maatalouden eduksi. Kasvien ja eläinten 
geneettiseen parantamiseen sopeutumisen 
ja tuottavuuden kannalta tarvitaan 
käytettävissä olevia jalostustapoja sekä 
geneettisten resurssien parempaa 
hyödyntämistä, jolla avataan
mahdollisuuksia sellaisten uusien ja 
monipuolisten tuotteiden 
(elintarvikkeiden, rehujen, materiaalien ja 
energian) tuottamiseen, joilla vastataan 
vähähiilisten ja lyhytketjuisten 
tuotantojärjestelmien kasvavaan 
kysyntään. Tilalla tehtävään maaperän 
hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla edistetään 
Euroopan johtavaa roolia globaalien 
aloitteiden yhteydessä.
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Or. en

Tarkistus 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä ja monialaisilla
lähestymistavoilla, joiden yhteydessä 
hyödynnetään koko toimitusketjun 
toimijoiden kokemusta ja 
asiantuntemusta, ja samalla pyritään 
varmistamaan resurssien (vesi, ravinteet, 
energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys ja
elinvoima. Keskeiselle sijalle asetetaan 
yhdennetyt ja erilaiset tuotantojärjestelmät 
ja agroekologiset ja luonnonmukaiset
käytänteet, myös täsmätekniikkojen käyttö 
ja ekologinen voimaperäistäminen sekä 
tavanomaisen että luonnonmukaisen 
maatalouden eduksi. Kasvien ja eläinten 
geneettiseen parantamiseen sopeutumisen 
ja tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä, jotta voidaan 
sopeutua resurssien niukkuuteen, 
torjunta-aineiden käytön vähentämiseen 
ja paikallisiin ympäristöolosuhteisiin. 
Tilalla tehtävään maaperän hoitoon, jolla 
pyritään enemmän viljavuuden lisäämiseen 
perustuvaan viljakasvien tuottavuuteen, 
kiinnitetään asianmukaista huomiota. 
Kasvien ja eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
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täytäntöönpanoa. tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen sekä pintaveden 
ja pohjaveden vähentymisen 
rajoittamiseen, kiinnitetään asianmukaista 
huomiota. Kasvien ja eläinten terveyttä 
edistetään ja tautien/tuholaisten 
yhdennettyjä torjuntatoimenpiteitä 
kehitetään edelleen. Eläintautien (myös 
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mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

eläinten tartuntatautien) hävittämiseen 
laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 683
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä ja monialaisilla
lähestymistavoilla, joiden yhteydessä 
hyödynnetään koko toimitusketjun 
toimijoiden kokemusta ja 
asiantuntemusta, ja samalla pyritään 
varmistamaan resurssien (vesi, ravinteet, 
energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys ja
elinvoima. Keskeiselle sijalle asetetaan 
yhdennetyt ja erilaiset tuotantojärjestelmät 
ja agroekologiset ja luonnonmukaiset
käytänteet, myös täsmätekniikkojen käyttö 
ja ekologinen voimaperäistäminen sekä 
tavanomaisen että luonnonmukaisen 
maatalouden eduksi. Kasvien ja eläinten 
geneettiseen parantamiseen sopeutumisen 
ja tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
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tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 684
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö, 
tuotannon laatu ja maaseutualueiden 
ekologinen eheys. Keskeiselle sijalle 
asetetaan yhdennetyt ja erilaiset 
tuotantojärjestelmät ja agronomiset 
käytänteet, myös täsmätekniikkojen käyttö 
ja ekologinen voimaperäistäminen sekä 
tavanomaisen että luonnonmukaisen 
maatalouden eduksi. Kasvien ja eläinten 
geneettiseen parantamiseen sopeutumisen 
ja tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
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parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. fr

Tarkistus 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.1.2. Ekosysteemipalvelut ja 
julkishyödykkeet

2.1.2. 2.1.2. Maatalouden toiminnallisen 
monimuotoisuuden vahvistaminen
ekosysteemipalvelut ja julkishyödykkeet 
mukaan luettuina

Or. en

Tarkistus 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2.1.2. Ekosysteemipalvelut ja 
julkishyödykkeet

2.1.2. Maatalouden toiminnallisen 
monimuotoisuuden vahvistaminen
ekosysteemipalvelut ja julkishyödykkeet 
mukaan luettuina

Or. en

Perustelu

Toiminnallisella monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään maatalouden käyttö ekosysteemipalveluihin. Tavoitteena on varmistaa 
johdonmukaisuus YMP:n ja tutkimusohjelmien kanssa.

Tarkistus 687
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema,
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai
virkistyksellistä arvoa) sekä nykyisten 
markkinamekanismien ulkopuolella 
olevia merkittäviä ekologisia palveluja, 
kuten luonnon toiminnallinen ja in situ -
monimuotoisuus, pölytys, veden laatu ja 
vedensäännöstely, maatalous- ja
metsämaisema, maaperän 
toiminnallisuus, eroosion vähentäminen, 
ilmaston vakaus, ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, ilmanlaatu, kykyä sietää 
tulvaa, kuivuutta ja palamista. Mikään 
vaurautta tuottava järjestelmä ei voi 
kuitenkaan olla kilpailukykyinen, mikäli 
se heikentää resurssiperustaansa, ja siksi 
on otettava käyttöön aidosti kestäviä 
järjestelmiä luonnonmukaisten prosessien 
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maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

hyödyntämiseksi. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla.
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen ja 
kehittämiseen todennäköisimmin 
soveltuvat erilaiset viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit.
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

Or. en

Tarkistus 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
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todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Maa- ja metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomista ja vertailevaa arviointia 
ja niiden kestävyyttä käsitellään myös. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

Or. en

Perustelu

Viljely-/metsänhoitojärjestelmien sosioekonomisen tutkimuksen on oltava olennainen osa 
maatalouden toiminnallista monimuotoisuutta käsittelevää tutkimusta. Asiaa on käsiteltävä, 
jotta voitaisiin tukea siirtymistä kohti maatalousjärjestelmien aktiivista hallinnointia.

Tarkistus 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
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todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Maa- ja metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomista ja vertailevaa arviointia 
ja niiden kestävyyttä käsitellään myös.
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla. 
Biotekniikka voi esimerkiksi tehostaa 
Euroopan maa- ja metsätalouden 
nykyisten resurssien käyttöä lisäämällä 
ymmärrystä biologisista järjestelmistä ja 
tarjoamalla monia erilaisia välineitä 
parantaa maa- ja metsätalouden 
kestävyyttä ja tuottavuutta. Sillä 
varmistetaan myös riittävä elintarvike- ja 
rehuhuolto, mikä on erittäin tärkeää 
maailmanmarkkinoiden aiempien ja 
tulevien häiriöiden valossa. Erilaisten 
maatalouskäytäntöjen etujen yhdistämistä 
olisi kannustettava, jotta saavutetaan 
todellista hyötyä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 690
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisia 
tuotteita, mutta osallistuvat myös voittoa 
tuottamattomaan toimintaan tarjoamalla
yhteiskunnallisia julkishyödykkeitä (joilla 
on kulttuurista tai virkistyksellistä arvoa) 
sekä merkittäviä ekologisia palveluja, 
kuten luonnon toiminnallinen ja in situ -
monimuotoisuus, pölytys, 
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talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

vedensäännöstely, maisema, eroosion 
vähentäminen ja hiilidioksidin talteenotto / 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 
Tutkimustoiminnalla tuetaan näiden 
julkishyödykkeiden ja palvelujen 
tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.
Huomiota kiinnitetään erityisesti myös 
paikalliseen ei-kaupalliseen 
elintarvikkeiden tuotantoon esimerkiksi 
kaupunkipuutarhoissa. 

Or. fr

Tarkistus 691
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, veden varastointi ja säännöstely, 
maisema, eroosion vähentäminen ja 
hiilidioksidin talteenotto / 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 
Tutkimustoiminnalla tuetaan näiden 
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palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

julkishyödykkeiden ja palvelujen 
tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.
Tämä edellyttää myös luonnonvesien ja 
vaihtoehtoisten lähteiden (esimerkiksi 
käsitelty jätevesi) yhdennettyä käyttöä 
kasteluuna (maatalous, maisemanhoito ja 
metsätalous), ympäristön 
elvyttämistä/parantamista, metsäpalojen 
torjuntaa, virkistystoimia ja yleistä 
jakelua varten.

Or. en

Tarkistus 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosiolle alttiit alueet, kuivuus ja 
hiilidioksidin talteenotto / 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 
Tutkimustoiminnalla tuetaan näiden 
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palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

julkishyödykkeiden ja palvelujen 
tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

Or. es

Tarkistus 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseutuyhteisöjen 
kehitysmahdollisuuksia hyödynnetään 
vahvistamalla niiden valmiuksia 
alkutuotannossa ja ekosysteemipalvelujen 
tarjoamisessa. Lisäksi avataan 
mahdollisuuksia sellaisten uusien ja 
monipuolisten tuotteiden 
(elintarvikkeiden, rehujen, materiaalien ja 
energian) tuottamiseen, joilla vastataan 
vähähiilisten ja lyhytketjuisten 
tuotantojärjestelmien kasvavaan 
kysyntään. Sosioekonominen tutkimus 
yhdessä uusien konseptien kehittämisen ja 
institutionaalisten innovaatioiden kanssa on 
tarpeen, jotta voidaan varmistaa 
maaseutualueiden yhteenkuuluvuus ja estää 
taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä, 
edistää taloudellisen toiminnan 
monipuolistamista (myös palvelualalla), 
taata tarkoituksenmukaiset yhteydet 

Sosioekonominen tutkimus yhdessä uusien 
konseptien kehittämisen ja 
institutionaalisten innovaatioiden kanssa on 
tarpeen, jotta voidaan varmistaa 
maaseutualueiden yhteenkuuluvuus ja estää 
taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä, 
edistää taloudellisen toiminnan 
monipuolistamista (myös palvelualalla), 
taata tarkoituksenmukaiset yhteydet 
maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä, 
helpottaa osaamisen vaihtoa, 
demonstrointia, innovointia ja tiedon 
jakamista sekä edistää osallistavaa 
resurssien hoitoa. Lisäksi on tarpeen 
tarkastella, miten maaseutualueiden 
julkishyödykkeet saadaan muunnettua 
paikallisiksi/alueellisiksi ja 
eurooppalaisiksi sosioekonomisiksi 
eduiksi. Alojen rajat ylittävällä 
tutkimuksella täydennetään esimerkiksi 
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maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä, 
helpottaa osaamisen vaihtoa, 
demonstrointia, innovointia ja tiedon 
jakamista sekä edistää osallistavaa 
resurssien hoitoa. Lisäksi on tarpeen 
tarkastella, miten maaseutualueiden 
julkishyödykkeet saadaan muunnettua 
paikallisiksi/alueellisiksi 
sosioekonomisiksi eduiksi. Alueellisella ja 
paikallisella tasolla määriteltyjä 
innovaatiotarpeita täydennetään alojen
rajat ylittävällä tutkimuksella alueiden 
välisellä ja Euroopan laajuisella tasolla. 
Tutkimushankkeilla, joista saadaan 
tarvittavat analyysimenetelmät, 
indikaattorit, mallit ja ennakoivat toimet, 
tuetaan päätöksentekijöitä ja muita 
toimijoita asiaan liittyvien strategioiden, 
politiikkojen ja lainsäädännön 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa paitsi maaseutualueilla myös 
koko biotaloudessa. Lisäksi tarvitaan 
välineitä ja tietoa erilaisten luonnonvarojen 
käyttölajien (maa, vesi ja muut 
tuotantopanokset) ja biotalouden tuotteiden 
välisistä mahdollisista korvaavuuksista.
Maa- ja metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomista ja vertailevaa arviointia 
ja niiden kestävyyttä käsitellään myös.

paikallisia toimia rajat ylittävällä 
tutkimuksella alueiden välisellä ja 
Euroopan laajuisella tasolla.
Tutkimushankkeilla, joista saadaan 
tarvittavat analyysimenetelmät, 
indikaattorit, mallit ja ennakoivat toimet, 
tuetaan päätöksentekijöitä ja muita 
toimijoita asiaan liittyvien strategioiden, 
politiikkojen ja lainsäädännön 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa paitsi maaseutualueilla myös 
koko biotaloudessa. On välttämätöntä, että 
tarkoitukseen sopivat säädökset ovat 
voimassa, ja on välttämätöntä parantaa 
säädösten vaikutusten arviointia ja 
arvioida niiden soveltamisen 
kustannuksia maatalousteollisuudessa ja 
maataloudessa. Lisäksi tarvitaan välineitä 
ja tietoa erilaisten luonnonvarojen 
käyttölajien (maa, vesi ja muut 
tuotantopanokset) ja biotalouden tuotteiden 
välisistä mahdollisista korvaavuuksista.

Or. en

Tarkistus 694
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.1 kohta – 2.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseutuyhteisöjen 
kehitysmahdollisuuksia hyödynnetään 
vahvistamalla niiden valmiuksia 
alkutuotannossa ja ekosysteemipalvelujen 
tarjoamisessa. Lisäksi avataan 
mahdollisuuksia sellaisten uusien ja 

Maaseutuyhteisöjen 
kehitysmahdollisuuksia hyödynnetään 
vahvistamalla niiden valmiuksia 
alkutuotannossa ja ekosysteemipalvelujen 
tarjoamisessa. Lisäksi avataan 
mahdollisuuksia sellaisten uusien ja 
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monipuolisten tuotteiden (elintarvikkeiden, 
rehujen, materiaalien ja energian) 
tuottamiseen, joilla vastataan vähähiilisten 
ja lyhytketjuisten tuotantojärjestelmien 
kasvavaan kysyntään. Sosioekonominen 
tutkimus yhdessä uusien konseptien 
kehittämisen ja institutionaalisten 
innovaatioiden kanssa on tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa maaseutualueiden 
yhteenkuuluvuus ja estää taloudellista ja 
sosiaalista syrjäytymistä, edistää 
taloudellisen toiminnan monipuolistamista 
(myös palvelualalla), taata 
tarkoituksenmukaiset yhteydet maaseutu-
ja kaupunkialueiden välillä, helpottaa 
osaamisen vaihtoa, demonstrointia, 
innovointia ja tiedon jakamista sekä edistää 
osallistavaa resurssien hoitoa. Lisäksi on 
tarpeen tarkastella, miten 
maaseutualueiden julkishyödykkeet 
saadaan muunnettua 
paikallisiksi/alueellisiksi 
sosioekonomisiksi eduiksi. Alueellisella ja 
paikallisella tasolla määriteltyjä 
innovaatiotarpeita täydennetään alojen rajat 
ylittävällä tutkimuksella alueiden välisellä 
ja Euroopan laajuisella tasolla. 
Tutkimushankkeilla, joista saadaan 
tarvittavat analyysimenetelmät, 
indikaattorit, mallit ja ennakoivat toimet, 
tuetaan päätöksentekijöitä ja muita 
toimijoita asiaan liittyvien strategioiden, 
politiikkojen ja lainsäädännön 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa paitsi maaseutualueilla myös 
koko biotaloudessa. Lisäksi tarvitaan 
välineitä ja tietoa erilaisten luonnonvarojen 
käyttölajien (maa, vesi ja muut 
tuotantopanokset) ja biotalouden tuotteiden 
välisistä mahdollisista korvaavuuksista. 
Maa- ja metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomista ja vertailevaa arviointia ja 
niiden kestävyyttä käsitellään myös.

monipuolisten tuotteiden (elintarvikkeiden, 
rehujen, materiaalien ja energian) 
tuottamiseen, joilla vastataan vähähiilisten 
ja lyhytketjuisten tuotantojärjestelmien 
kasvavaan kysyntään. Sosioekonominen 
tutkimus yhdessä uusien konseptien 
kehittämisen ja institutionaalisten 
innovaatioiden kanssa on tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa maaseutualueiden 
yhteenkuuluvuus ja estää taloudellista ja 
sosiaalista syrjäytymistä, edistää 
taloudellisen toiminnan monipuolistamista 
(myös palvelualalla), taata 
tarkoituksenmukaiset yhteydet maaseutu-
ja kaupunkialueiden välillä, helpottaa 
osaamisen vaihtoa, demonstrointia, 
innovointia ja tiedon jakamista sekä edistää 
osallistavaa resurssien hoitoa. Lisäksi on 
tarpeen tarkastella, miten 
maaseutualueiden julkishyödykkeet 
saadaan muunnettua 
paikallisiksi/alueellisiksi 
sosioekonomisiksi eduiksi. Alueellisella ja 
paikallisella tasolla määriteltyjä 
innovaatiotarpeita täydennetään alojen rajat 
ylittävällä tutkimuksella alueiden välisellä 
ja Euroopan laajuisella tasolla. 
Tutkimushankkeilla, joista saadaan
tarvittavat analyysimenetelmät, 
indikaattorit, mallit ja ennakoivat toimet, 
tuetaan päätöksentekijöitä ja muita 
toimijoita asiaan liittyvien strategioiden, 
politiikkojen ja lainsäädännön 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa paitsi maaseutualueilla myös 
koko biotaloudessa. Lisäksi tarvitaan 
välineitä ja tietoa erilaisten luonnonvarojen 
käyttölajien (maa, vesi ja muut 
tuotantopanokset) ja biotalouden tuotteiden 
välisistä mahdollisista korvaavuuksista. 
Maa- ja metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomista ja vertailevaa arviointia ja 
niiden kestävyyttä käsitellään myös.
Uuden teknologian suotavuuden ja 
hyväksyttävyyden avoimen arvioinnin 
kriteerit sekä kansalaisyhteiskunnan 
huolenaiheet otetaan huomioon.
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Or. en

Tarkistus 695
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Kilpailukyky voidaan määritellä 
eri tavoin eri tasoilla, ja tavoitteena on 
kehittää järjestelmiä, joiden avulla 
maanviljelijät voivat olla kilpailukykyisiä 
paikallisella ja alueellisella tasolla. EU:n 
toimintatavan olisi oltava 
johdonmukainen, jotta pyrkimykset pitää 
yllä kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla 
eivät haittaa EU:n ponnisteluja ja 
rahoitustoimia, joiden tavoitteena on 
luoda elinvoimaisia paikallisia talouksia 
ja lyhyitä elintarvikkeiden tuotanto- ja 
toimitusketjuja. Runsaasti 
tuotantopanoksia kuluttavien, aiemmin 
"kilpailukykyisinä" ja "tuottavina" 
pidettyjen tuotantojärjestelmien kielteisiä 
ulkoisvaikutuksia olisi tarkasteltava 
perusteellisesti ja kaikissa 
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"kohtuuhintaisia" elintarvikkeita
koskevissa käsityksissä olisi myös otettava 
huomioon ympäristö- ja 
kansanterveysvaikutuksista 
veronmaksajille ja julkiselle taloudelle 
aiheutuvat kustannukset. Tällä 
lähestymistavalla pyritään a) varmistamaan 
kaikille eurooppalaisille turvalliset 
elintarvikkeet ja elintarviketurva ja 
poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa, d) vähentämään 
elintarvikejätteiden määrää 50 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä ja e) 
tutkimuksella, jossa keskitytään laajasti ja
monimuotoisesti kaikkien saatavilla 
oleviin terveellisiin, aitojen, 
korkealaatuisten ja turvallisten 
elintarvikkeiden tuottamiseen. Lisäksi 
edellä mainituissa olisi keskityttävä 
ottamaan huomioon tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, 
joissa käytetään vähemmän resursseja ja 
lisäaineita ja jotka tuottavat vähemmän 
sivutuotteita, jätteitä ja 
kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve On otettava huomioon kuluttajien tarve 
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saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja e)
tutkimuksella, jossa keskitytään laajasti ja 
monimuotoisesti kaikkien saatavilla 
oleviin terveellisiin, aitojen, 
korkealaatuisten ja turvallisten 
elintarvikkeiden tuottamiseen.

Or. en

Tarkistus 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat kaikkien viljelymuotojen ja 
tuotteiden osalta koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen. Tällä lähestymistavalla 
pyritään a) varmistamaan kaikille 
eurooppalaisille turvalliset elintarvikkeet ja 
elintarviketurva ja poistamaan nälänhätä 
maailmasta, b) vähentämään 
elintarvikkeista ja ruokavaliosta 
aiheutuvien sairauksien taakkaa 
edistämällä siirtymistä terveellisiin ja 
kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja maatalouden ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Or. en

Tarkistus 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen kestävällä tavalla
voimaperäinen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
maatalouteen perustuvien elintarvikkeiden 
jalostuksessa, kuljetuksessa ja jakelussa 
sekä d) vähentämään elintarvikejätteiden 
määrää 50 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

On otettava huomioon kuluttajien tarve
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, 
b) vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien lasten ja 
aikuisten liikalihavuuteen liittyvien
sairauksien taakkaa edistämällä siirtymistä 
terveellisiin ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, 
c) vähentämään veden ja energian 
kulutusta elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä 
d) vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Or. es

Tarkistus 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 kohta



PE492.814v01-00 90/130 AM\907980FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat kaikkien viljelymuotojen ja 
tuotteiden osalta koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen. Tällä lähestymistavalla 
pyritään a) varmistamaan kaikille 
eurooppalaisille turvalliset elintarvikkeet ja 
elintarviketurva ja poistamaan nälänhätä 
maailmasta, b) vähentämään 
elintarvikkeista ja ruokavaliosta 
aiheutuvien sairauksien taakkaa 
edistämällä siirtymistä terveellisiin ja 
kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja maatalouden ja
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Or. en

Tarkistus 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksessa olisi keskityttävä myös 
laajasti ja monimuotoisesti myös kaikkien 
saatavilla oleviin terveellisiin, aitoihin, 
korkealaatuisiin ja turvallisiin 
elintarvikkeisiin. Lisäksi tutkimuksessa 
olisi keskityttävä ottamaan huomioon 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, 
joissa käytetään vähemmän resursseja ja 
lisäaineita ja jotka tuottavat vähemmän 
sivutuotteita ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Perustelu

Elintarviketuotanto on tunnustettava merkittäväksi ihmisten terveyteen vaikuttavaksi tekijäksi.

Tarkistus 702
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajien makutottumukset, asenteet, 
tarpeet, käyttäytyminen, elintavat ja 
koulutus otetaan huomioon ja kuluttajien ja 
elintarvikeketjua tutkivien ja ketjun 
toimijoiden välistä viestintää lisätään, jotta 
voidaan parantaa valintojen tietoisuutta, 
kestävää kulutusta ja sen vaikutusta 
tuotantoon, osallistavaa kasvua ja 
elämänlaatua etenkin haavoittuvimmissa 
ryhmissä. Yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastataan sosiaalisella innovoinnilla, ja 
kuluttajatieteen innovatiivisista malleista ja 
menetelmistä saadaan vertailtavia tietoja, 
joihin unionin politiikalla vastataan.

Kuluttajien makutottumukset, asenteet, 
tarpeet, käyttäytyminen, elintavat ja 
koulutus otetaan huomioon ja kuluttajien ja 
elintarvikeketjua tutkivien ja ketjun 
toimijoiden välistä viestintää lisätään, jotta 
voidaan parantaa valintojen tietoisuutta, 
harkintaa, kestävää kulutusta ja sen 
vaikutusta tuotantoon, osallistavaa kasvua 
ja elämänlaatua etenkin haavoittuvimmissa 
ryhmissä. Yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastataan sosiaalisella innovoinnilla, ja 
kuluttajatieteen innovatiivisista malleista ja 
menetelmistä saadaan vertailtavia tietoja, 
joihin unionin politiikalla vastataan.

Or. en
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Tarkistus 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet. 
Terveyden ja hyvinvoinnin parantumiseen 
johtavat ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Elintarvikkeiden ja rehujen 
kemiallista ja mikrobista saastumista, 
riskejä ja altistumista arvioidaan, 
seurataan, valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla 
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurvastandardeilla 
edistetään myös Euroopan 
elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn 
vahvistamista.

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet.
Laadukasta ja terveellistä ravintoa 
lisätään tutkimalla ja parantamalla 
kasvien sisältämiä terveellisiä yhdisteitä 
(esimerkiksi toissijaisia 
aineenvaihduntatuotteita) ja 
viljelykasvien terveystilannetta. Terveyden 
ja hyvinvoinnin parantumiseen johtavat 
ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Elintarvikkeiden ja rehujen 
kemiallista ja mikrobista saastumista, 
riskejä ja altistumista arvioidaan, 
seurataan, valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla 
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurvastandardeilla 
edistetään myös Euroopan 
elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn 
vahvistamista.

Or. en
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Tarkistus 704
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

Vain kestävä tuotantojärjestelmä voi olla 
kilpailukykyinen pitkällä aikavälillä.
Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
terveellisiä, kohtuuhintaisia ja laadukkaita 
tuotteita ottaen huomioon, että 
kohtuuhintaisuuden käsitteen tulee 
sisältää järjestelmän ulkoiset 
kustannukset, kuten ympäristö- ja 
kansanterveysvaikutuksista 
veronmaksajille ja julkiselle taloudelle 
aiheutuvat kustannukset. Näin 
vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
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ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
poistaminen.

Or. en

Tarkistus 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet. 
Terveyden ja hyvinvoinnin parantumiseen 
johtavat ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Elintarvikkeiden ja rehujen 
kemiallista ja mikrobista saastumista, 
riskejä ja altistumista arvioidaan,
seurataan, valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla 
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurvastandardeilla 
edistetään myös Euroopan 
elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn 
vahvistamista.

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet. 
Laadukasta ja terveellistä ravintoa 
lisätään tutkimalla ja parantamalla 
kasvien sisältämiä terveellisiä yhdisteitä 
(esimerkiksi toissijaisia 
aineenvaihduntatuotteita) ja 
viljelykasvien terveystilannetta. Terveyden 
ja hyvinvoinnin parantumiseen johtavat
ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Elintarvikkeiden ja rehujen 
kemiallista ja mikrobista saastumista, 
riskejä ja altistumista arvioidaan, 
seurataan, valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla 
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurvastandardeilla 
edistetään myös Euroopan 
elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn 
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vahvistamista.

Or. en

Tarkistus 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2.3. Kestävä ja kilpailukykyinen 
elintarviketeollisuus

2.2.3. Kestävä, kustannuksiltaan 
kohtuuhintainen ja kilpailukykyinen 
elintarviketeollisuus

Or. en

Tarkistus 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös 
maataloustuotannossa, elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
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innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

Or. en

Tarkistus 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös
maataloustuotannossa, elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
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työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

Or. en

Tarkistus 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös 
maataloustuotannossa, elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
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sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

Or. en

Tarkistus 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.2 kohta – 2.2.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2.3 a. Maataloudessa sovellettava 
biotekniikka
Korkean lisäarvon elintarvikkeiden 
tuottaminen käyttäen perinteisiä ja uusia 
bioteknisiä keinoja (terveysvaikutteiset 
elintarvikkeet, tehokkaammat 
viljelylajikkeet) ja muuntogeeniset 
elintarvikkeet korvaavien vaihtoehtoisten 
viljelymenetelmien kehittäminen. 
Elintarvikkeisiin ja maatalouteen 
sovellettava "vihreän" biotekniikan rooli 
on merkittävä myös hyvin tärkeän 
unionin toimialan edistäjänä. 
Kasvibiotekniikkaa käytetään muun 
muassa satojen parantamiseen, bioottisten 
ja abioottisten stressin vastustuksen 
tehostamiseen sekä elintarvikkeiden 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineiden parantamiseen. 

Or. en
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Tarkistus 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.3. Elollisten vesiluonnonvarojen
potentiaalin hyödyntäminen

2.3. Kalastuksen, vesiviljelyn ja 
meribioteknologioiden potentiaalin 
hyödyntäminen

Or. en

Tarkistus 712
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elollisten vesiluonnonvarojen keskeisiin 
piirteisiin kuuluvat uudistuvuus ja se, että 
niiden kestävä hyödyntäminen edellyttää 
vesiekosysteemien perusteellista 
ymmärtämistä sekä niiden korkeaa laatua 
ja tuottavuutta. Yleistavoitteena on 
hyödyntää elollisia vesiluonnonvaroja 
kestävästi sosiaalisen ja Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan 
taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Tähän liittyy myös tarve 
varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn 
kestävä osuus elintarviketurvasta 
maailmanlaajuinen talous huomioon ottaen 
sekä vähentää unionin suurta riippuvuutta 
kalojen ja äyriäisten tuonnista (noin 60 
prosenttia Euroopassa kulutetuista kaloista 
ja äyriäisistä on tuontitavaraa, ja unioni on 
maailman suurin kalataloustuotteiden 
tuoja) ja kehittää meribioteknologioita 
"sinisen" kasvun edistämiseksi. 
Nykyisten poliittisten kehysten mukaisesti 
tutkimustoiminnalla tuetaan 

Elollisten vesiluonnonvarojen keskeisiin 
piirteisiin kuuluvat uudistuvuus ja se, että 
niiden kestävä hyödyntäminen edellyttää 
vesiekosysteemien perusteellista 
ymmärtämistä sekä niiden korkeaa laatua 
ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä. 
Yleistavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi sosiaalisten 
tarpeiden täyttämiseksi ja Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan 
taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi siten, että suojellaan 
luonnon monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja ja säilytetään 
resurssiperusta. Tähän liittyy myös tarve 
varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn 
kestävä osuus elintarviketurvasta 
maailmanlaajuinen talous huomioon ottaen 
sekä vähentää unionin suurta riippuvuutta 
kalojen ja äyriäisten tuonnista (noin 60 
prosenttia Euroopassa kulutetuista kaloista 
ja äyriäisistä on tuontitavaraa, ja unioni on 
maailman suurin kalataloustuotteiden 
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ekosysteemilähestymistapaa 
luonnonvarojen hoidossa ja 
hyödyntämisessä ja kyseisten alojen 
"viherryttämisessä".

tuoja). Edellä mainittu tarkoittaa myös 
liikakalastuksen lopettamista 
kalakantojen elvyttämiseksi siten, että ne 
ylittävät kestävän enimmäistuoton 
vaatiman tason. Nykyisten poliittisten 
kehysten mukaisesti tutkimustoiminnalla 
tuetaan ekosysteemilähestymistapaa 
luonnonvarojen hoidossa ja 
hyödyntämisessä ja kyseisten alojen 
"viherryttämisessä" kalastajien, 
tieteenharjoittajien, 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden 
toimijoiden aktiivisen osallistumisen 
myötä.

Or. en

Tarkistus 713
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.3 kohta – 2.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa, 
meristrategian puitedirektiivissä ja unionin 
biodiversiteettistrategiassa vaaditaan, että 
eurooppalaisen kalastuksen on oltava 
kestävämpää, kilpailukykyisempää ja 
ympäristöystävällisempää. Siirtyminen 
ekosysteemilähestymistapaan kalastuksen 
hoidossa edellyttää, että 
meriekosysteemejä ymmärretään 
syvällisesti. Jotta ymmärtäisimme 
paremmin, mikä tekee 
meriekosysteemeistä terveitä ja tuottavia, 
ja voisimme arvioida kalastuksesta 
meriekosysteemeille (myös syvissä 
vesissä) aiheutuvia vaikutuksia ja lieventää 
niitä, kehitetään uudenlaisia näkemyksiä, 
välineitä ja malleja. Uusilla 
pyyntistrategioilla tarjotaan palveluja 
yhteiskunnalle ja säilytetään samalla 
meriekosysteemejä. Hoitovaihtoehtojen 

Uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa, 
meristrategian puitedirektiivissä ja unionin 
biodiversiteettistrategiassa vaaditaan, että 
eurooppalaisen kalastuksen on oltava 
kestävämpää, kilpailukykyisempää ja 
ympäristöystävällisempää. 80 prosenttia 
kalakannoista on liikakalastettuja tai 
uhanalaisia. Siirtyminen 
ekosysteemilähestymistapaan kalastuksen 
hoidossa edellyttää, että 
meriekosysteemejä ymmärretään 
syvällisesti ja että kalakannat elvytetään 
siten, että ne ylittävät kestävän 
enimmäistuoton vaatiman tason. Jotta 
ymmärtäisimme paremmin, mikä tekee 
meriekosysteemeistä terveitä ja tuottavia, 
ja voisimme arvioida kalastuksesta 
meriekosysteemeille (myös syvissä 
vesissä) aiheutuvia vaikutuksia ja lieventää 
niitä, kehitetään uudenlaisia näkemyksiä, 



AM\907980FI.doc 101/130 PE492.814v01-00

FI

sosioekonomiset vaikutukset mitataan. 
Lisäksi selvitetään ympäristömuutosten, 
muun muassa ilmastonmuutoksen, 
vaikutuksia ja niihin sopeutumista sekä 
uusia hoitovälineitä riskin ja 
epävarmuuden varalle. Toimilla tuetaan 
tutkimusta, joka kohdistuu 
kalapopulaatioiden biologiaan, 
genetiikkaan ja dynamiikkaan, keskeisten 
lajien asemaan ekosysteemeissä, 
kalastustoimintaan ja sen seurantaan, 
käyttäytymiseen kalastusalalla ja uusiin 
markkinoihin sopeutumiseen (esim. 
ekomerkintöihin) tai siihen, miten 
kalastusteollisuus osallistuu 
päätöksentekoon. Lisäksi käsitellään 
merialueen käyttöä yhdessä muiden 
toimialojen kanssa erityisesti 
rannikkoseuduilla ja yhteiskäytön 
sosioekonomista vaikutusta.

välineitä ja malleja. Uusilla kestävillä
pyyntistrategioilla tarjotaan palveluja 
yhteiskunnalle ja säilytetään samalla 
meriekosysteemejä. Hoitovaihtoehtojen 
sosioekonomiset ja ekologiset vaikutukset 
mitataan. Lisäksi selvitetään 
ympäristömuutosten, muun muassa 
ilmastonmuutoksen, vaikutuksia ja niihin 
sopeutumista sekä uusia hoitovälineitä 
riskin ja epävarmuuden varalle. Toimilla 
tuetaan tutkimusta, joka kohdistuu 
kalapopulaatioiden biologiaan, 
genetiikkaan ja dynamiikkaan, keskeisten 
lajien asemaan ekosysteemeissä, 
kalastustoimintaan ja sen seurantaan, 
käyttäytymiseen kalastusalalla ja uusiin 
markkinoihin sopeutumiseen (esim. 
ekomerkintöihin) tai siihen, miten 
kalastusteollisuus osallistuu 
päätöksentekoon. Lisäksi käsitellään 
merialueen käyttöä yhdessä muiden 
toimialojen kanssa erityisesti 
rannikkoseuduilla ja yhteiskäytön 
sosioekonomista vaikutusta.

Or. en

Tarkistus 714
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.3 kohta – 2.3.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.3.2. Kilpailukykyisen vesiviljelyn 
kehittäminen Euroopassa

2.3.2. Kestävän ja kilpailukykyisen 
vesiviljelyn kehittäminen Euroopassa

Or. en

Tarkistus 715
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.3 kohta – 2.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljely tarjoaa paljon mahdollisuuksia 
kehittää terveellisiä, turvallisia ja 
kilpailukykyisiä tuotteita, jotka on 
räätälöity kuluttajien tarpeiden ja 
makutottumusten mukaan 
ympäristöpalvelut (biopuhdistus, maan ja 
veden hoito jne.) ja energiantuotanto 
huomioon ottaen. Näitä mahdollisuuksia ei 
vielä hyödynnetä Euroopassa 
täysimääräisesti. Uusien laajalti 
levinneiden lajien kotouttamiseen ja uusien 
lajien kohdalla monipuolistamiseen 
liittyviä kaikkia näkökohtia koskevaa 
osaamista ja tekniikkaa vahvistetaan siten, 
että otetaan samalla huomioon
vesiviljelyn ja vesiekosysteemien 
vuorovaikutukset sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutus ja se, miten ala voi niihin 
sopeutua. Myös maalla, rannikkoseuduilla 
ja avomerellä sijaitsevia kestäviä 
tuotantojärjestelmiä koskevaa innovointia 
edistetään. Lisäksi pyritään ymmärtämään 
alan sosiaalisia ja taloudellisia 
ulottuvuuksia, jotta tuetaan markkinoiden 
ja kuluttajien vaatimuksia vastaavaa
kustannus- ja energiatehokasta tuotantoa, 
joka on samalla kilpailukykyistä ja 
sijoittajien ja tuottajien kannalta 
houkuttavaa.

Kestävä vesiviljely tarjoaa mahdollisuuksia 
kehittää terveellisiä, turvallisia ja 
kilpailukykyisiä tuotteita, jotka on 
räätälöity kuluttajien tarpeiden ja 
makutottumusten mukaan 
ympäristöpalvelut (biopuhdistus, maan ja 
veden hoito jne.) ja energiantuotanto 
huomioon ottaen. Näitä mahdollisuuksia ei 
vielä hyödynnetä Euroopassa 
täysimääräisesti. Uusien laajalti 
levinneiden lajien kotouttamiseen ja uusien 
lajien kohdalla monipuolistamiseen 
liittyviä kaikkia näkökohtia koskevaa 
osaamista ja tekniikkaa vahvistetaan siten, 
että rajoitetaan vesiviljelyn ja 
vesiekosysteemien ympäristövaikutuksia
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja 
tutkitaan, miten ala voi niihin sopeutua. 
Myös maalla, rannikkoseuduilla ja 
avomerellä sijaitsevia kestäviä 
tuotantojärjestelmiä koskevaa innovointia 
edistetään. Lisäksi pyritään ymmärtämään 
alan ympäristöä koskevia, sosiaalisia ja 
taloudellisia ulottuvuuksia, jotta tuetaan 
markkinoiden ja kuluttajien tarpeita 
vastaavia vähäisiä ympäristövaikutuksia, 
kustannus- ja energiatehokasta tuotantoa, 
joka on samalla kilpailukykyistä pitkällä
aikavälillä ja sijoittajien ja tuottajien 
kannalta houkuttavaa.

Or. en

Tarkistus 716
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.3 kohta – 2.3.3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2.3.3. Meri-innovoinnin lisääminen 
bioteknologian avulla

2.3.3. Meri-innovoinnin lisääminen 
bioteknologian ja luonnon
monimuotoisuuden suojelun avulla

Or. pt

Perustelu

Ensiksi mainitun ensisijaiset tavoitteen lisäksi myös luonnon monimuotoisuuden suojelu on 
tärkeä ensisijainen tavoite.

Tarkistus 717
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.3 kohta – 2.3.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Merten biologisesta monimuotoisuudesta 
on vielä tutkimatta yli 90 prosenttia, mikä 
tarjoaa huikeita mahdollisuuksia löytää 
uusia lajeja ja sovelluksia 
meribioteknologioiden alalla, jonka 
odotetaan lisäävän alan vuosikasvua 10 
prosenttia. Merten biologisen 
monimuotoisuuden ja vesibiomassan 
tarjoamia monenlaisia mahdollisuuksia on 
tarkoitus tutkia ja hyödyntää edelleen, 
jotta markkinoille saadaan tuotua uusia
prosesseja, tuotteita ja palveluja, joilla on 
sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi 
kemian- ja materiaaliteollisuudessa, 
lääketeollisuudessa, kalastuksessa ja 
vesiviljelyssä, energiatoimituksissa ja 
kosmetiikka-alalla.

Merten biologisesta monimuotoisuudesta 
on vielä tutkimatta yli 90 prosenttia, mikä 
tarjoaa huikeita mahdollisuuksia löytää 
uusia lajeja ja sovelluksia 
meribioteknologioiden alalla, jonka 
odotetaan lisäävän alan vuosikasvua 10 
prosenttia. Merten biologisen 
monimuotoisuuden ja vesibiomassan 
tarjoamia monenlaisia mahdollisuuksia on 
tarkoitus tutkia edelleen, jotta markkinoille 
saadaan tuotua innovatiivisia ja kestäviä
prosesseja, tuotteita ja palveluja, joilla on 
sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi 
kemian- ja materiaaliteollisuudessa, 
lääketeollisuudessa, kalastuksessa ja 
vesiviljelyssä, energiatoimituksissa ja 
kosmetiikka-alalla. Bioteknologian käyttöä 
avoimissa merten ekosysteemeissä 
koskevat huolenaiheet on tällöin otettava 
huolellisesti huomioon.

Or. en
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Tarkistus 718
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on vauhdittaa Euroopan 
siirtymistä fossiilista energiaa käyttävästä 
teollisuudesta vähähiiliseen, 
resurssitehokkaaseen ja kestävään 
teollisuuteen. Tutkimus ja innovointi 
tarjoavat keinoja, joilla vähennetään 
unionin riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista ja edistetään energia- ja 
ilmastonmuutostavoitteita, jotka unionin on 
määrä tavoittaa vuoteen 2020 mennessä 
(liikenteen polttoaineista 10 prosenttia 
uusiutuvista lähteistä ja 20 prosentin 
vähennys kasvihuonekaasupäästöissä). 
Siirtymällä biologisiin raaka-aineisiin ja 
biologisiin jalostusmenetelmiin voidaan 
arvioiden mukaan säästää 2,5 miljardia 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa 
vuoteen 2030 mennessä, jolloin 
biopohjaisten raaka-aineiden ja uusien 
kuluttajatuotteiden markkinat 
moninkertaistuvat. Tämän potentiaalin 
hyödyntäminen edellyttää laajan 
osaamisperustan rakentamista ja asiaan 
liittyvien (bio)tekniikoiden kehittämistä 
siten, että keskitytään pääasiassa seuraaviin 
kolmeen keskeiseen tekijään: a) nykyisten 
fossiilipohjaisten prosessien korvaaminen 
resurssi- ja energiatehokkailla 
bioteknologiapohjaisilla prosesseilla, b) 
biomassan ja jätevirtojen luotettavien ja 
asianmukaisten toimitusketjujen ja koko 
Euroopan kattavan laajan biojalostamojen 
verkoston perustaminen ja c) biopohjaisten 
tuotteiden ja prosessien 
markkinakehityksen tukeminen. Synergiaa 
haetaan "Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" erityistavoitteen 

Yleistavoitteena on vauhdittaa Euroopan 
siirtymistä fossiilista energiaa käyttävästä 
teollisuudesta vähähiiliseen, 
resurssitehokkaaseen ja kestävään 
teollisuuteen. Tutkimus ja innovointi 
tarjoavat keinoja, joilla vähennetään 
unionin riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista ja edistetään energia- ja 
ilmastonmuutostavoitteita, jotka unionin on 
määrä tavoittaa vuoteen 2020 mennessä 
(liikenteen polttoaineista 10 prosenttia 
uusiutuvista lähteistä ja 20 prosentin 
vähennys kasvihuonekaasupäästöissä). 
Siirtymällä biologisiin raaka-aineisiin ja 
biologisiin jalostusmenetelmiin voidaan 
arvioiden mukaan säästää 2,5 miljardia 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa 
vuoteen 2030 mennessä, jolloin 
biopohjaisten raaka-aineiden ja uusien 
kuluttajatuotteiden markkinat 
moninkertaistuvat. Tämän potentiaalin 
hyödyntäminen edellyttää laajan 
osaamisperustan rakentamista ja asiaan 
liittyvien (bio)tekniikoiden kehittämistä 
siten, että keskitytään pääasiassa seuraaviin 
kolmeen keskeiseen tekijään: a) nykyisten 
fossiilipohjaisten prosessien korvaaminen 
resurssi- ja energiatehokkailla 
bioteknologiapohjaisilla prosesseilla, b) 
biomassan ja jätevirtojen luotettavien, 
kestävien ja lyhempien toimitusketjujen ja 
koko Euroopan kattavan laajan 
biojalostamojen verkoston perustaminen ja 
(c) biopohjaisten tuotteiden ja prosessien 
markkinakehityksen tukeminen. Synergiaa 
haetaan "Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" erityistavoitteen 
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kanssa. kanssa.

Or. en

Tarkistus 719
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.4 kohta – 2.4.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Merkityksellistä siirtymistä vähähiiliseen, 
resurssitehokkaaseen ja kestävään 
teollisuuteen tuetaan etsimällä maalta ja 
vesistä biologisia resursseja ja
hyödyntämällä niitä siten, että ympäristölle 
aiheutuvat haittavaikutukset jäävät
mahdollisimman pieniksi. Biomassan 
erilaisten käyttötapojen korvaavuuksia olisi 
tutkittava. Teollisuudelle ja kuluttajille 
pyritään kehittämään biopohjaisia tuotteita 
ja biologisesti aktiivisia yhdisteitä, joilla on 
uudenlaisia laatuominaisuuksia ja 
toimintoja ja jotka ovat kestävämpiä. 
Uusiutuvien luonnonvarojen, biojätteen ja 
sivutuotteiden taloudellinen arvo 
hyödynnetään parhaalla mahdollisella 
tavalla uusien ja resurssitehokkaiden 
prosessien avulla.

Merkityksellistä siirtymistä vähähiiliseen, 
resurssitehokkaaseen ja kestävään 
teollisuuteen tuetaan etsimällä maalta ja 
vesistä biologisia resursseja ja 
hyödyntämällä niitä siten, että ympäristölle 
aiheutuvat haittavaikutukset estetään. 
Biomassan erilaisten käyttötapojen 
korvaavuuksia olisi arvioitava huolellisesti 
erityisesti varmistamalla, että biomassan 
uudet käyttömuodot eivät vaaranna 
elintarviketuotantoa ja elintarviketurvaa 
unionissa ja kehitysmaissa eivätkä 
aiheuta kestämätöntä maankäytön 
muuntamista tai maan 
kaappauskäytäntöjä. Teollisuudelle ja 
kuluttajille pyritään kehittämään 
biopohjaisia tuotteita ja biologisesti 
aktiivisia yhdisteitä, joilla on uudenlaisia 
laatuominaisuuksia ja toimintoja ja jotka 
ovat kestävämpiä. Uusiutuvien 
luonnonvarojen, biojätteen ja 
sivutuotteiden taloudellinen arvo 
hyödynnetään parhaalla mahdollisella 
tavalla uusien ja resurssitehokkaiden 
prosessien avulla.

Or. en

Tarkistus 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.4 kohta – 2.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään toimintaan, jolla 
lisätään kestäviä biotuotteita, välituotteita 
ja bioenergiaa/biopolttoaineita, ja siinä 
keskitytään pääasiassa kerrannaistuvaan 
lähestymistapaan, jossa etusijalle asetetaan 
korkean lisäarvon antavien tuotteiden 
kehittäminen. Raaka-ainetoimitusten 
takaamiseksi kehitetään tekniikoita ja 
strategioita. Toisen ja kolmannen polven 
biojalostamoissa käytettävien
biomassatyyppien määrää lisäämällä, myös 
metsä-, biojäte- ja teollisuuden 
sivutuotteissa, voidaan välttää elintarvike-
/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

Tukea myönnetään toimintaan, jolla 
lisätään kestäviä biotuotteita, välituotteita 
ja bioenergiaa/biopolttoaineita, ja siinä 
keskitytään pääasiassa kerrannaistuvaan 
lähestymistapaan, jossa etusijalle asetetaan 
korkean lisäarvon antavien tuotteiden 
kehittäminen. Raaka-ainetoimitusten 
takaamiseksi kehitetään tekniikoita ja 
strategioita. Toisen ja kolmannen polven 
biojalostamoissa käytettävän biomassan
saatavuutta, tyyppien määrää ja
ominaispiirteitä lisäämällä, myös 
maatalouden, puutarhaviljelyn sekä
metsä-, biojäte- ja teollisuuden 
sivutuotteissa, voidaan välttää elintarvike-
/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.4 kohta – 2.4.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään toimintaan, jolla 
lisätään kestäviä biotuotteita, välituotteita 
ja bioenergiaa/biopolttoaineita, ja siinä 
keskitytään pääasiassa kerrannaistuvaan 
lähestymistapaan, jossa etusijalle asetetaan 
korkean lisäarvon antavien tuotteiden 
kehittäminen. Raaka-ainetoimitusten 
takaamiseksi kehitetään tekniikoita ja 
strategioita. Toisen ja kolmannen polven 
biojalostamoissa käytettävien 
biomassatyyppien määrää lisäämällä, myös 
metsä-, biojäte- ja teollisuuden 

Tukea myönnetään toimintaan, jolla 
lisätään kestäviä biotuotteita, välituotteita 
ja bioenergiaa/biopolttoaineita, ja siinä 
keskitytään pääasiassa kerrannaistuvaan 
lähestymistapaan, jossa etusijalle asetetaan 
korkean lisäarvon antavien tuotteiden 
kehittäminen. Raaka-ainetoimitusten 
takaamiseksi kehitetään tekniikoita ja 
strategioita. Toisen ja kolmannen polven 
biojalostamoissa käytettävän biomassan
saatavuutta, tyyppien määrää ja
ominaispiirteitä lisäämällä, myös 
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sivutuotteissa, voidaan välttää elintarvike-
/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

maatalouden, puutarhaviljelyn sekä
metsä-, biojäte- ja teollisuuden 
sivutuotteissa, voidaan välttää elintarvike-
/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.4 kohta – 2.4.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kysyntään kohdistuvilla toimenpiteillä 
voidaan avata uusia markkinoita 
bioteknisille innovaatioille. Unionin ja 
kansainvälisellä tasolla on vahvistettava 
standardit muun muassa sille, miten 
biopohjaisuus, tuotteen 
toimintaominaisuudet ja biohajoavuus 
määritetään. Elinkaarianalyysin 
menetelmiä ja lähestymistapoja on vielä 
kehitettävä ja jatkuvasti mukautettava 
tieteessä ja teollisuudessa tapahtuvan 
kehityksen perusteella. Tuote- ja 
prosessistandardointia koskevaa tutkimusta 
ja bioteknologia-alan sääntelyä pidetään 
keskeisinä uusien markkinoiden luomista 
ja kaupankäyntimahdollisuuksien 
hyödyntämistä tuettaessa.

Kysyntään kohdistuvilla toimenpiteillä 
voidaan avata uusia markkinoita 
bioteknisille innovaatioille. Unionin ja 
kansainvälisellä tasolla on vahvistettava 
standardit muun muassa sille, miten 
biopohjaisuus, resurssien käytön 
tehokkuus (maa, vesi, ravinteet), tuotteen 
toimintaominaisuudet ja biohajoavuus 
määritetään. Elinkaarianalyysin 
menetelmiä ja lähestymistapoja on vielä 
kehitettävä ja jatkuvasti mukautettava 
tieteessä ja teollisuudessa tapahtuvan 
kehityksen perusteella. Tuote- ja 
prosessistandardointia koskevaa 
tutkimusta, julkisia hankintoja ja 
bioteknologia-alan sääntelyä pidetään 
keskeisinä uusien markkinoiden luomista 
ja kestävämmin valmistettujen tuotteiden
kaupankäyntimahdollisuuksien 
hyödyntämistä tuettaessa.

Or. en

Tarkistus 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras



PE492.814v01-00 108/130 AM\907980FI.doc

FI

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.4 kohta – 2.4.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kysyntään kohdistuvilla toimenpiteillä 
voidaan avata uusia markkinoita 
bioteknisille innovaatioille. Unionin ja 
kansainvälisellä tasolla on vahvistettava 
standardit muun muassa sille, miten 
biopohjaisuus, tuotteen 
toimintaominaisuudet ja biohajoavuus 
määritetään. Elinkaarianalyysin 
menetelmiä ja lähestymistapoja on vielä 
kehitettävä ja jatkuvasti mukautettava 
tieteessä ja teollisuudessa tapahtuvan 
kehityksen perusteella. Tuote- ja 
prosessistandardointia koskevaa tutkimusta 
ja bioteknologia-alan sääntelyä pidetään 
keskeisinä uusien markkinoiden luomista 
ja kaupankäyntimahdollisuuksien 
hyödyntämistä tuettaessa.

Kysyntään kohdistuvilla toimenpiteillä 
voidaan avata uusia markkinoita 
bioteknisille innovaatioille. Unionin ja 
kansainvälisellä tasolla on vahvistettava 
standardit muun muassa sille, miten 
biopohjaisuus, resurssien käytön 
tehokkuus (maa, vesi, ravinteet), tuotteen 
toimintaominaisuudet ja biohajoavuus 
määritetään. Elinkaarianalyysin 
menetelmiä ja lähestymistapoja on vielä 
kehitettävä ja jatkuvasti mukautettava 
tieteessä ja teollisuudessa tapahtuvan 
kehityksen perusteella. Tuote- ja 
prosessistandardointia koskevaa 
tutkimusta, julkisia hankintoja ja 
bioteknologia-alan sääntelyä pidetään 
keskeisinä uusien markkinoiden luomista 
ja kaupankäyntimahdollisuuksien 
hyödyntämistä tuettaessa.

Or. en

Tarkistus 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4 a. Monialainen merien ja merenkulun 
tutkimus
2.4 a. Ilmastonmuutoksen vaikutus meren 
ekosysteemeihin ja meritalouteen
Tuetaan toimia, joilla parannetaan meren 
ekosysteemien toiminnan ja meren ja 
ilmakehän vuorovaikutuksen 
ymmärtämistä. Edellä mainitulla lisätään 
kykyä arvioida valtamerten roolia ja 
vaikutusta ilmastoon ja 
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ilmastonmuutokseen ja valtameren 
happamoitumisen vaikutusta merten 
ekosysteemeihin ja rannikkoalueisiin.
2.4 a.2 Merten luonnonvarojen 
mahdollisuuksien kehittäminen 
yhdennetyllä lähestymistavalla
Meritalouden kestävän kasvun tukeminen 
pitkällä aikavälillä ja synergiaetujen 
luominen pitkällä aikavälillä edellyttää 
yhdennettyä lähestymistapaa. 
Tutkimuksessa keskitytään 
meriympäristön säilyttämiseen sekä 
mereen liittyvien toimintojen ja tuotteiden 
vaikutukseen muihin kuin mereen 
liittyviin aloihin.
Tämä mahdollistaa edistymisen 
ekoinnovoinnin alalla, mukaan luettuna 
uudet tuotteet ja prosessit sekä sellaisten 
uusien ja hallintaa koskevien 
menettelytapojen, välineiden ja toimien 
soveltaminen, joilla arvioidaan ja 
vähennetään ihmisen toiminnan 
vaikutusta meriympäristöön, jotta voidaan 
edistää mereen liittyvien toimien kestävää 
hallinnointia.
2.4 a. 3. Monialaiset toimintamallit ja 
mereen liittyvien alojen kasvun 
edistäminen
Monialaisten keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden (kuten tieto- ja 
viestintäteknologian, elektroniikan, 
nanomateriaalien, metalliseosten, 
biotekniikan jne.) edistämisellä sekä 
teknisten tieteiden uudella kehityksellä ja 
uusilla käsitteillä voidaan edistää kasvua 
myös tulevaisuudessa. Toimilla edistetään 
merkittäviä läpimurtoja merten ja 
merenkulun aloilla (kuten 
syvämerentutkimus, 
havainnointijärjestelmät, toimen 
seuranta- ja valvontajärjestelmät, 
meriluonnon monimuotoisuuden, merten 
luonnonuhkia, kaukosäätöajoneuvoja 
jne.). Tarkoituksena on vähentää 
vaikutusta meriympäristöön (kuten 
vedenalaista melua, haitallisten lajien 
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istuttamista ja saasteiden levittämistä 
maalta ja mereltä jne.) ja vähentää 
ihmisen toiminnan hiilijalanjälkeä. 
Monialaiset mahdollistavat teknologiat 
tukevat meriä ja merenkulkua koskevia 
unionin toimia.

Or. en

Tarkistus 725
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 726
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisesti käytettävien ulkoisten 
neuvonantajien lisäksi pyritään monissa 
kysymyksissä kuulemaan 
maataloustutkimuksen pysyvää komiteaa, 
myös strategisista näkökohdista sen 
harjoittaman ennakoivan toiminnan avulla 
ja maataloustutkimuksen koordinoinnista 
kansallisella ja unionin tasolla. Toimissa 
hyödynnetään soveltuvia yhteyksiä 
"Maatalouden tuottavuus ja kestävyys" –
innovaatiokumppanuuspilotin toimien 
kanssa.

Yleisesti käytettävien ulkoisten 
neuvonantajien lisäksi pyritään monissa 
kysymyksissä kuulemaan 
maataloustutkimuksen pysyvää komiteaa, 
myös strategisista näkökohdista sen 
harjoittaman ennakoivan toiminnan avulla 
ja maataloustutkimuksen koordinoinnista 
kansallisella ja unionin tasolla. Toimissa 
hyödynnetään soveltuvia yhteyksiä 
"Maatalouden tuottavuus ja kestävyys" –
innovaatiokumppanuuspilotin toimien 
kanssa, joiden tavoitteena olisi oltava 
ekosysteemilähestymistapa, erityisesti 
maatalousekologia, ja toimijoiden 
osallistuminen olisi otettava huomioon 
sen hallinnoinnissa. 

Or. en

Tarkistus 727
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luonnonvaraperustan, myös biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemisen ja 
luonnontilaisten ja puoliksi 
luonnontilaisten, elintärkeitä palveluja 
yhteiskunnalle tuottavien ekosysteemien 
toimivuuden välistä yhteyttä käsittelevä 
tieteellinen todistusaineisto on jo laaja ja 
tunnustettu; näin ollen on aika etsiä 
mainittuun todistusaineistoon perustuvia 
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ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimustulosten vaikuttavuutta ja 
jakamista tuetaan aktiivisesti erityisillä 
toimilla, jotka koskevat tiedotusta,
osaamisen vaihtoa ja eri toimijoiden 
osallistumista hankkeiden kaikissa 
vaiheissa. Täytäntöönpanossa yhdistetään 
monenlaisia toimintoja, myös merkittäviä 
demonstrointi- ja pilottitoimia. 
Tutkimustulosten ja parhaiden 
käytänteiden saanti pyritään tekemään 
helpoksi ja avoimeksi, mahdollisuuksien 
mukaan tietokantojen avulla.

Tutkimustulosten vaikuttavuutta ja 
jakamista tuetaan aktiivisesti erityisillä 
toimilla, jotka koskevat tiedotusta, 
osaamisen vaihtoa ja eri toimijoiden 
osallistumista hankkeiden kaikissa 
vaiheissa. Täytäntöönpanossa yhdistetään 
monenlaisia toimintoja, myös merkittäviä 
demonstrointi- ja pilottitoimia. 
Tutkimustulosten ja parhaiden 
käytänteiden saanti pyritään tekemään 
helpoksi, avoimeksi ja pysyväksi, 
mahdollisuuksien mukaan tietokantojen 
avulla.

Or. en

Tarkistus 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimustulosten vaikuttavuutta ja 
jakamista tuetaan aktiivisesti erityisillä 
toimilla, jotka koskevat tiedotusta, 
osaamisen vaihtoa ja eri toimijoiden 
osallistumista hankkeiden kaikissa 
vaiheissa. Täytäntöönpanossa yhdistetään 
monenlaisia toimintoja, myös merkittäviä 
demonstrointi- ja pilottitoimia. 

Tutkimustulosten vaikuttavuutta ja 
jakamista tuetaan aktiivisesti erityisillä 
toimilla, jotka koskevat tiedotusta, 
osaamisen ja teknologian vaihtoa ja eri 
toimijoiden osallistumista hankkeiden 
kaikissa vaiheissa. Täytäntöönpanossa 
yhdistetään monenlaisia toimintoja, myös 
merkittäviä demonstrointi- ja pilottitoimia. 
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Tutkimustulosten ja parhaiden 
käytänteiden saanti pyritään tekemään 
helpoksi ja avoimeksi, mahdollisuuksien 
mukaan tietokantojen avulla.

Tutkimustulosten ja parhaiden 
käytänteiden saanti pyritään tekemään 
helpoksi ja avoimeksi, mahdollisuuksien 
mukaan tietokantojen avulla.

Or. en

Tarkistus 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille annettavan erityistuen avulla 
viljelytilat, kalastajat ja muunlaiset 
mikroyritykset voivat osallistua enemmän 
tutkimus- ja demonstrointitoimintaan. 
Alkutuotantoalan innovoinnin 
tukipalveluihin ja ulospäinsuuntautumiseen 
liittyvien rakenteiden erityistarpeet otetaan 
huomioon. Täytäntöönpanossa yhdistetään 
lukuisia erilaisia toimia, myös osaamisen 
vaihtoa, jossa viljelijöiden ja 
välituotetuottajien aktiivinen 
osallistuminen pyritään varmistamaan, 
jotta loppukäyttäjien tutkimustarpeista 
saadaan yhteenveto. Tutkimustulosten ja 
parhaiden käytänteiden saanti pyritään 
tekemään helpoksi ja avoimeksi.

Pk-yrityksille annettavan erityistuen avulla 
viljelytilat, kalastajat ja muunlaiset 
mikroyritykset voivat osallistua enemmän 
tutkimus- ja demonstrointitoimintaan. 
Alkutuotantoalan innovoinnin 
tukipalveluihin ja ulospäinsuuntautumiseen 
liittyvien rakenteiden erityistarpeet otetaan 
huomioon. Täytäntöönpanossa yhdistetään 
lukuisia erilaisia toimia, myös osaamisen 
vaihtoa, jossa viljelijöiden ja 
välituotetuottajien aktiivinen 
osallistuminen pyritään varmistamaan, 
jotta loppukäyttäjien tutkimustarpeista 
saadaan yhteenveto. Tutkimustulosten ja 
parhaiden käytänteiden saanti pyritään 
tekemään helpoksi ja pysyväksi.

Or. en

Tarkistus 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Standardien määrittämistä tukemalla 
nopeutetaan uudenlaisten biopohjaisten 

Standardien määrittämistä tukemalla 
nopeutetaan uudenlaisten biopohjaisten 
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tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillesaantia.

tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillesaantia maatalous- ja 
vesituotannosta aina loppukuluttajalle 
asti.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että standardien määrittäminen on ulotettava koko arvoketjuun 
alkutuotannosta (maatalous- ja vesituotanto) loppukuluttajaan asti. Vain näin voidaan 
varmistaa, että yhteiset tavoitteet saavutetaan koko arvoketjussa.

Tarkistus 732
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Standardien määrittämistä tukemalla 
nopeutetaan uudenlaisten biopohjaisten 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillesaantia.

Standardien määrittämistä tuetaan
tarvittaessa.

Or. en

Tarkistus 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2 kohta – 2.5 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennakoivia toimia toteutetaan biotalouden 
kaikilla sektoreilla, myös 
maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti, 
kansallisesti ja alueellisesti toimivien 
tietokantojen, indikaattoreiden ja mallien 
kehittämisessä. Unionin ja 
maailmanlaajuisen tutkimuksen ja 

Ennakoivia toimia toteutetaan biotalouden 
kaikilla sektoreilla, myös 
maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti, 
kansallisesti ja alueellisesti toimivien 
tietokantojen, indikaattoreiden ja mallien 
kehittämisessä. Unionin ja 
maailmanlaajuisen tutkimuksen ja 
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innovoinnin kartoittamista ja seuraamista 
varten perustetaan Euroopan biotalouden 
seurantaryhmä, joka kehittää 
suorituskykyindikaattoreita ja seuraa 
biotalouden innovointipolitiikkoja.

innovoinnin kartoittamista ja seuraamista 
varten perustetaan Euroopan biotalouden 
seurantaryhmä, joka kokoaa yhteen 
kaikkien sidosryhmien edustajat tieteen, 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
aloilta ja joka kehittää 
suorituskykyindikaattoreita ja seuraa 
biotalouden innovointipolitiikkoja.

Or. en

Tarkistus 734
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 3. Energiatehokkuus ja turvallinen, 
puhdas ja tehokas energia 

Or. ro

Tarkistus 735
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.1. Energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja 
kestävällä käytöllä

3.1. Energiatehokkuuden lisääminen ja
energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja 
kestävällä käytöllä

Or. ro

Tarkistus 736
Eija-Riitta Korhola
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.1. Energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja 
kestävällä käytöllä

3.1. Energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja 
kestävällä energian tuotannolla ja käytöllä

Or. en

Tarkistus 737
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee. Horisontti 2020 -
ohjelman avulla unioni voisi ylittää 20 
prosentin tavoitteen edistämällä 
tehokkaammin uusiutuvan energian 
kehittämistä ja käyttöönottoa ja 
energiatehokkuutta koskevaa innovointia.
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Or. en

Tarkistus 738
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin uusiin ja käytössä oleviin
rakennuksiin, uusiutuvan energian
teknologiaan, erittäin tehokkaaseen 
teollisuuteen ja siihen, että yritykset, 
yksilöt, yhteisöt ja kaupungit omaksuisivat 
laajassa mittakaavassa energiatehokkaan 
lähestymistavan, tarvitaan paitsi 
teknologista edistystä myös muita kuin 
teknologisia ratkaisuja, kuten uusia 
neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää yhdessä uusituvan energian 
kanssa energian kysyntää ja näin ollen 
edistää hiilestä irtautumista, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja Euroopan kansainvälinen kilpailukyky
ja johtoasema paranee. Fossiiliseen 
polttoaineeseen perustuvan teknologian 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen ei näin ollen ole 
rahoituskelpoista tämän 
yhteiskunnallisen haasteen yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

Uusiutuva energia ja energiatehokkuus on määritetty vuodelle 2050 laaditussa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa infrastruktuurin ohella "varteenotettavaksi vaihtoehdoksi". Sekä 
energiatehokkuuden että uusiutuvan energian tutkimusta ja kehittämistä on tehostettava, jotta 
EU voi saavuttaa tätä alaa koskevat tavoitteensa ja säilyttää johtoasemansa tällä alalla. Näin 
ollen on katsottava, että julkisen rajoituksen niukkuuden aikoina yhtäkään euroa Horisontti 
2020 -ohjelman varoista ei pidä käyttää fossiilisen teknologian kehittämiseen, koska se on 
ristiriidassa "turvallisen, puhtaan ja tehokkaan energian" tavoitteiden kanssa. 

Tarkistus 739
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat monessa tapauksessa tehottomia ja
pitkälti kestämättömiä, ja niistä aiheutuu 
merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin uusiin ja käytössä oleviin
energiataseeltaan positiivisiin
rakennuksiin, erittäin tehokkaaseen ja 
kestävään teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus ja energiansäästö voivat
näin osoittautua yhdeksi 
kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja Euroopan kilpailukyky ja
maailmanlaajuinen johtoasema paranee.
Fossiiliseen polttoaineeseen perustuvan 
teknologian tutkimuksen ja kehittämisen 
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rahoittaminen ei näin ollen ole 
rahoituskelpoista tämän 
yhteiskunnallisen haasteen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 740
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä (meriliikenne mukaan 
luettuna), asumisessa ja kaupungeissa ovat 
pitkälti kestämättömiä, ja niistä aiheutuu 
merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja laivoihin,
erittäin tehokkaaseen teollisuuteen ja 
siihen, että yritykset, yksilöt, yhteisöt ja 
kaupungit omaksuisivat laajassa 
mittakaavassa energiatehokkaan 
lähestymistavan, tarvitaan paitsi 
teknologista edistystä myös muita kuin 
teknologisia ratkaisuja, kuten uusia 
neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Or. en

Tarkistus 741
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin, uusiutuvaan 
energiaan perustuvaan teknologiaan ja 
erittäin tehokkaaseen teollisuuteen ja 
siihen, että yritykset, yksilöt, yhteisöt ja 
kaupungit omaksuisivat laajassa 
mittakaavassa energiatehokkaan 
lähestymistavan, tarvitaan paitsi 
teknologista edistystä myös muita kuin 
teknologisia ratkaisuja, kuten uusia 
neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja unionin johtoasema tehostuu mainitulla
alalla.

Or. en

Tarkistus 742
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
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ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes
nollaenergiarakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja. 
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Or. en

Tarkistus 743
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä. Kaikki energia-
alan etenemissuunnitelmaan 2050 
sisältyvät hiilestä irtautumista koskevat 
skenaariot osoittavat, että tämän 
vuosisadan puoliväliin mennessä suurin 
osa energiansaantitekniikoista perustuu 
uusiutuvan energian teknologiaan. Siksi 
on aiheellista osoittaa 85 prosenttia tämän 
haasteen rahoituksesta uusiutuvaa 
energiaa ja loppukäytön 
energiatehokkuutta koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin.

Or. en
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Tarkistus 744
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.1. Energiankulutuksen vähentämiseen
ja energiantuhlauksen poistamiseen siten, 
että yhteiskunnan ja talouden tarvitsemat 
palvelut säilyvät, tarvitaan muutakin kuin 
massamarkkinoilta saatavia useampia, 
tehokkaita, hinnaltaan kilpailukykyisiä, 
ympäristöystävällisiä ja älykkäämpiä 
tuotteita ja palveluja: komponentit ja 
laitteet on yhdistettävä niin, että ne 
yhteistoiminnallisesti optimoivat energian 
kokonaiskäytön rakennuksissa, palveluissa 
ja teollisuudessa.

3.1.1. Energiatehokkuuteen ja 
energiantuhlauksen poistamiseen siten, että 
yhteiskunnan ja talouden tarvitsemat 
palvelut säilyvät, tarvitaan muutakin kuin 
massamarkkinoilta saatavia useampia, 
tehokkaita, hinnaltaan kilpailukykyisiä, 
ympäristöystävällisiä ja älykkäämpiä 
tuotteita ja palveluja: komponentit ja 
laitteet on yhdistettävä niin, että ne 
yhteistoiminnallisesti optimoivat energian 
kokonaiskäytön rakennuksissa, palveluissa 
ja teollisuudessa.

Or. it

Tarkistus 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3.1.1 kohta – 3.1 kohta – 3.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kuluttaja käyttää tällaista teknologiaa 
ja palveluja täysimääräisesti ja saa niistä 
kaiken hyödyn (myös mahdollisuuden 
seurata omaa kulutustaan), niiden on oltava 
omaan sovellusympäristöönsä räätälöityjä 
ja optimoituja. Tämä edellyttää 
innovatiivisen tieto- ja viestintäteknologian 
tutkimusta, kehitystyötä ja testausta sekä 
seuranta- ja valvontatekniikoita, mutta 
myös laajoja demonstrointihankkeita ja 
ennen kaupallistamista tehtäviä 
käyttöönottotoimia, jotta yhteentoimivuus 
ja laajennettavuus voidaan varmistaa. 
Näillä hankkeilla olisi pyrittävä 
kehittämään yhteiset menettelyt 

Jotta kuluttaja käyttää tällaista teknologiaa 
ja palveluja täysimääräisesti ja saa niistä 
kaiken hyödyn (myös mahdollisuuden 
seurata omaa kulutustaan), niiden on oltava 
omaan sovellusympäristöönsä räätälöityjä 
ja optimoituja. Tämä edellyttää 
innovatiivisen tieto- ja viestintäteknologian 
tutkimusta, kehitystyötä ja testausta sekä 
seuranta- ja valvontatekniikoita, mutta 
myös laajoja demonstrointihankkeita ja 
ennen kaupallistamista tehtäviä 
käyttöönottotoimia, jotta yhteentoimivuus 
ja laajennettavuus voidaan varmistaa. 
Näillä hankkeilla olisi pyrittävä 
kehittämään yhteiset menettelyt 
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energiankulutusta ja päästöjä koskevien 
tietojen keräämiseksi, yhdistämiseksi ja 
analysoimiseksi, jotta energiankäyttö ja sen 
ympäristövaikutukset saadaan helpommin 
mitattaviksi, avoimemmiksi, sosiaalisesti 
paremmin hyväksyttäviksi, paremmin 
suunnitelluiksi ja näkyvämmiksi.

energiankulutusta ja päästöjä koskevien
tietojen keräämiseksi, yhdistämiseksi ja 
analysoimiseksi, jotta energiankäyttö ja sen 
ympäristövaikutukset saadaan helpommin 
mitattaviksi, avoimemmiksi, 
täsmällisemmiksi, sosiaalisesti paremmin 
hyväksyttäviksi, paremmin suunnitelluiksi 
ja näkyvämmiksi.

Or. en

Tarkistus 746
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kuluttaja käyttää tällaista teknologiaa 
ja palveluja täysimääräisesti ja saa niistä 
kaiken hyödyn (myös mahdollisuuden 
seurata omaa kulutustaan), niiden on oltava 
omaan sovellusympäristöönsä räätälöityjä 
ja optimoituja. Tämä edellyttää 
innovatiivisen tieto- ja viestintäteknologian 
tutkimusta, kehitystyötä ja testausta sekä 
seuranta- ja valvontatekniikoita, mutta 
myös laajoja demonstrointihankkeita ja 
ennen kaupallistamista tehtäviä 
käyttöönottotoimia, jotta yhteentoimivuus 
ja laajennettavuus voidaan varmistaa. 
Näillä hankkeilla olisi pyrittävä 
kehittämään yhteiset menettelyt 
energiankulutusta ja päästöjä koskevien 
tietojen keräämiseksi, yhdistämiseksi ja 
analysoimiseksi, jotta energiankäyttö ja sen 
ympäristövaikutukset saadaan helpommin 
mitattaviksi, avoimemmiksi, sosiaalisesti 
paremmin hyväksyttäviksi, paremmin 
suunnitelluiksi ja näkyvämmiksi.

Jotta kuluttaja käyttää tällaista teknologiaa 
ja palveluja täysimääräisesti ja saa niistä 
kaiken hyödyn (myös mahdollisuuden 
seurata omaa kulutustaan), niiden on oltava 
tehostettuja, omaan sovellusympäristöönsä 
räätälöityjä ja optimoituja. Tämä edellyttää 
innovatiivisen tieto- ja viestintäteknologian 
tutkimusta, kehitystyötä ja testausta sekä 
seuranta- ja valvontatekniikoita, mutta 
myös laajoja demonstrointihankkeita ja 
ennen kaupallistamista tehtäviä 
käyttöönottotoimia, jotta yhteentoimivuus 
ja laajennettavuus voidaan varmistaa. 
Näillä hankkeilla olisi pyrittävä 
kehittämään yhteiset menettelyt 
energiankulutusta ja päästöjä koskevien 
tietojen keräämiseksi, yhdistämiseksi ja 
analysoimiseksi, jotta energiankäyttö ja sen 
ympäristövaikutukset saadaan helpommin 
mitattaviksi, avoimemmiksi, sosiaalisesti 
paremmin hyväksyttäviksi, paremmin 
suunnitelluiksi ja näkyvämmiksi.

Or. en
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Tarkistus 747
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.1.2. Tehokkaiden ja uudistuvien 
lämmitys-jäähdytys -järjestelmien 
potentiaalin hyödyntäminen

3.1.2. Hinnaltaan kilpailukykyisten,
tehokkaiden ja uudistuvien lämmitys-
jäähdytys -järjestelmien potentiaalin 
hyödyntäminen

Or. en

Tarkistus 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai 
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannustehokkaita ja 
tehokkaita teknologioita ja systeemi-
integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan sekä teolliseen 
että kotitalouskäyttöön tarkoitettujen 
uusien järjestelmien ja komponenttien 
tutkimusta ja demonstrointia (esimerkkinä 
sovellukset kuuman veden, sisätilojen 
lämmityksen ja jäähdytyksen hoitamisessa 
hajautetusti ja kaukolämmöllä). Tässä olisi 
oltava mukana erilaisia teknologioita: 
aurinkolämpö, geoterminen energia, 
biomassa, lämpöpumput, yhdistetty lämpö 
ja sähkö jne. Lisäksi niiden on täytettävä 
lähes päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannustehokkaita, kestäviä ja 
tehokkaita teknologioita ja systeemi-
integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan sekä teolliseen 
että kotitalouskäyttöön tarkoitettujen 
uusien järjestelmien ja komponenttien 
tutkimusta ja demonstrointia (esimerkkinä 
sovellukset kuuman veden, sisätilojen 
lämmityksen ja jäähdytyksen hoitamisessa 
hajautetusti ja kaukolämmöllä). Tässä olisi 
oltava mukana erilaisia teknologioita: 
aurinkolämpö, geoterminen energia, 
biomassa, lämpöpumput, yhdistetty lämpö 
ja sähkö jne. Lisäksi niiden on täytettävä 
lähes päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 
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lähteistä saatavan lämmön varastoinnissa, 
ja sekä lämmitykseen että jäähdytykseen 
käytettävien hybridijärjestelmien 
tehokkaiden yhdistelmien kehitystä ja 
käyttöönottoa on edistettävä.

lähteistä saatavan lämmön varastoinnissa, 
ja sekä lämmitykseen että jäähdytykseen 
käytettävien hybridijärjestelmien 
tehokkaiden yhdistelmien kehitystä ja 
käyttöönottoa on edistettävä.

Or. en

Tarkistus 749
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai 
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannustehokkaita ja 
tehokkaita teknologioita ja systeemi-
integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan sekä teolliseen 
että kotitalouskäyttöön tarkoitettujen 
uusien järjestelmien ja komponenttien 
tutkimusta ja demonstrointia (esimerkkinä 
sovellukset kuuman veden, sisätilojen 
lämmityksen ja jäähdytyksen hoitamisessa 
hajautetusti ja kaukolämmöllä). Tässä olisi 
oltava mukana erilaisia teknologioita: 
aurinkolämpö, geoterminen energia, 
biomassa, lämpöpumput, yhdistetty lämpö 
ja sähkö jne. Lisäksi niiden on täytettävä 
lähes päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 
lähteistä saatavan lämmön varastoinnissa, 
ja sekä lämmitykseen että jäähdytykseen 
käytettävien hybridijärjestelmien 
tehokkaiden yhdistelmien kehitystä ja 
käyttöönottoa on edistettävä.

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai 
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannuksiltaan
kilpailukykyisiä ja tehokkaita teknologioita 
ja systeemi-integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan teolliseen, 
kaupalliseen ja kotitalouskäyttöön 
tarkoitettujen uusien järjestelmien ja 
komponenttien tutkimusta ja 
demonstrointia (esimerkkinä sovellukset 
kuuman veden, sisätilojen lämmityksen ja 
jäähdytyksen hoitamisessa hajautetusti ja 
kaukolämmöllä). Tässä olisi oltava mukana 
erilaisia teknologioita: aurinkolämpö, 
geoterminen energia, biomassa, 
lämpöpumput, yhdistetty lämpö ja sähkö 
jne. Lisäksi niiden on täytettävä lähes 
päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 
lähteistä saatavan lämmön varastoinnissa, 
ja sekä lämmitykseen että jäähdytykseen 
käytettävien hybridijärjestelmien 
energialähteiden ja teknologian
tehokkaiden yhdistelmien kehitystä ja 
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käyttöönottoa on edistettävä.

Or. en

Perustelu

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on "Horizon 2020". 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

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

Tarkistus 750
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.2 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta lämmityksen ja jäähdytyksen 
tarvetta voidaan vähentää tehokkaammin, 
tehokkuustoimiin on yhdistettävä 
samanaikainen vähän hiilidioksidia 
aiheuttavien ja hiilettömien tekniikoiden 
käyttöönotto lämmityksen ja jäähdytyksen 
tarjontapuolella. Uusiutuvaa energiaa 
käyttävän lämmitys- ja jäähdytystekniikan 
käyttöönotto edellyttää tutkimus- ja 
kehittämistoimien merkittävää 
tehostamista. Uusiutuvaa energiaa 
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käyttävän lämmitys- ja jäähdytystekniikan 
asianmukainen käyttöönotto edellyttää 
mainitun tekniikan tehokkuuden 
lisäämistä ja kustannusten vähentämistä.
Uusia ratkaisuja on kehitettävä erityisesti 
lähes nollaenergiarakennuksissa ja -
alueilla. Erityisesti on välttämätöntä: 
kehittää kestävä ja erittäin tehokas 
biomassan toimitusketju ja käyttö, 
kustannuksiltaan kilpailukykyisiä 
aurinkolämpöjärjestelmiä ja kehittää 
aurinkoenergialla lämmitettäviä taloja, 
tehokkaita ja kustannustehokkaita 
maalämpöjärjestelmiä, 
kustannusoptimoituja lämpöpumppuja, 
tehokkaita mahdollistavia teknologioita 
(lämpöenergian varastointia ja 
yhdistelmiä) sekä älykkäitä 
lämpöenergiaverkkoja.

Or. en

Tarkistus 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. 
Siksi vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
löytää kaupunkiympäristöihin 
innovatiivisia energiaratkaisuja 
(energiatehokkuus sekä sähkö-, lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät), joissa yhdistetään 

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Tässä yhteydessä 
on tarpeen edistää yhdennettyjä 
systemaattisia 
kaupunkikehitysstrategioita, joissa 
otetaan huomioon: energiatehokkuus, 
saavutettavuus, viheralueet, 
elinympäristöjen mukauttaminen ja 
sosiaalinen osallisuus. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
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liikenne, jäte- ja vesihuolto sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut. Kohdennettuja 
aloitteita, joilla tuetaan energia-, liikenne-
ja tieto- ja viestintäteknologia-alojen 
teollisten arvoketjujen muuntamista 
älykkäiksi kaupunkisovelluksiksi, 
suunnitellaan. Samalla on kehitettävä uusia 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeita ja keinoja 
vastaavia teknologiaan, organisointiin, 
suunnitteluun ja liiketoimintaan liittyviä 
malleja, joita on testattava täydessä 
laajuudessa. Lisäksi tarvitaan tutkimusta 
tähän siirtymiseen liittyvien sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen 
ymmärtämiseksi.

lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. 
Siksi vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
löytää kaupunkiympäristöihin 
innovatiivisia energiaratkaisuja 
(energiatehokkuus sekä sähkö-, lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät), joissa yhdistetään 
liikenne, jäte- ja vesihuolto sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut. Kohdennettuja 
aloitteita, joilla tuetaan energia-, liikenne-
ja tieto- ja viestintäteknologia-alojen 
teollisten arvoketjujen muuntamista 
älykkäiksi kaupunkisovelluksiksi, 
suunnitellaan. Samalla on kehitettävä uusia 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeita ja keinoja 
vastaavia teknologiaan, organisointiin, 
suunnitteluun ja liiketoimintaan liittyviä 
malleja, joita on testattava täydessä 
laajuudessa. Lisäksi tarvitaan tutkimusta 
tähän siirtymiseen liittyvien sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen 
ymmärtämiseksi.

Or. en

Tarkistus 752
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. 
Siksi vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
löytää kaupunkiympäristöihin 

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän saasteita. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. 
Siksi uusiutuvaan energiaan perustuvaan 
ja energiatehokkaaseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
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innovatiivisia energiaratkaisuja 
(energiatehokkuus sekä sähkö-, lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät), joissa yhdistetään 
liikenne, jäte- ja vesihuolto sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut. Kohdennettuja 
aloitteita, joilla tuetaan energia-, liikenne-
ja tieto- ja viestintäteknologia-alojen 
teollisten arvoketjujen muuntamista 
älykkäiksi kaupunkisovelluksiksi, 
suunnitellaan. Samalla on kehitettävä uusia 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeita ja keinoja 
vastaavia teknologiaan, organisointiin, 
suunnitteluun ja liiketoimintaan liittyviä 
malleja, joita on testattava täydessä 
laajuudessa. Lisäksi tarvitaan tutkimusta 
tähän siirtymiseen liittyvien sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen 
ymmärtämiseksi.

löytää kaupunkiympäristöihin 
innovatiivisia energiaratkaisuja, joilla 
vähennetään kokonaisenergiankulutusta 
ja lisätään innovatiivisia 
energiajärjestelmäratkaisuja (uusiutuva 
energia, energiatehokkuus sekä sähkö-, 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät), joissa 
yhdistetään liikenne, jäte- ja vesihuolto 
sekä tieto- ja viestintäteknologiaratkaisut. 
Kohdennettuja aloitteita, joilla tuetaan 
energia-, liikenne- ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alojen teollisten 
arvoketjujen muuntamista älykkäiksi 
kaupunkisovelluksiksi, suunnitellaan. 
Samalla on kehitettävä uusia kaupunkien ja 
yhteisöjen tarpeita ja keinoja vastaavia 
teknologiaan, organisointiin, suunnitteluun 
ja liiketoimintaan liittyviä malleja, joita on 
testattava täydessä laajuudessa. Lisäksi 
tarvitaan tutkimusta tähän siirtymiseen 
liittyvien sosiaalisten, taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja kulttuuristen 
seikkojen ymmärtämiseksi.

Or. en

Tarkistus 753
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.1 kohta – 3.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. 
Siksi vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
löytää kaupunkiympäristöihin 

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. 
Siksi vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
löytää kaupunkiympäristöihin 
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innovatiivisia energiaratkaisuja 
(energiatehokkuus sekä sähkö-, lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät), joissa yhdistetään 
liikenne, jäte- ja vesihuolto sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut. Kohdennettuja 
aloitteita, joilla tuetaan energia-, liikenne-
ja tieto- ja viestintäteknologia-alojen 
teollisten arvoketjujen muuntamista 
älykkäiksi kaupunkisovelluksiksi, 
suunnitellaan. Samalla on kehitettävä uusia 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeita ja keinoja 
vastaavia teknologiaan, organisointiin, 
suunnitteluun ja liiketoimintaan liittyviä 
malleja, joita on testattava täydessä 
laajuudessa. Lisäksi tarvitaan tutkimusta 
tähän siirtymiseen liittyvien sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen 
ymmärtämiseksi.

innovatiivisia energiaratkaisuja 
(energiatehokkuus sekä sähkö-, lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät), joissa yhdistetään 
puhdas liikenne (meriliikenne mukaan 
luettuna), jäte- ja vesihuolto sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut. Kohdennettuja 
aloitteita, joilla tuetaan energia-, liikenne-
ja tieto- ja viestintäteknologia-alojen 
teollisten arvoketjujen muuntamista 
älykkäiksi kaupunkisovelluksiksi, 
suunnitellaan. Samalla on kehitettävä uusia 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeita ja keinoja 
vastaavia teknologiaan, organisointiin, 
suunnitteluun ja liiketoimintaan liittyviä 
malleja, joita on testattava täydessä 
laajuudessa. Tässä yhteydessä olisi 
keskityttävä uusia markkinaratkaisuja 
tarjoavan laajemman tutkimuksen ja 
pitkän aikavälin näkymiä tarjoavien 
teknologian muotojen yhdistämiseen.
Lisäksi tarvitaan tutkimusta tähän 
siirtymiseen liittyvien sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen 
ymmärtämiseksi.

Or. en


