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Tarkistus 378
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta tietämyksen rajoilla tehtävää 
tutkimusta voitaisiin edistää merkittävällä 
tavalla, ERC tukee yksittäisten ryhmien 
tekemiä tutkimuksia millä tahansa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
soveltamisalaan kuuluvalla tieteen ja 
teknologian perusalalla, kuten 
koneenrakennusalalla, sosiaalisissa 
tieteissä ja humanistisissa tieteissä.
Tarvittaessa voidaan myös ottaa huomioon 
erityisiä tutkimusaiheita tai kohderyhmiä
(esim. uuden sukupolven tutkijoiden 
ryhmiä tai muodosteilla olevia ryhmiä) 
ERC:n tavoitteiden mukaisesti ja 
tehokkaan täytäntöönpanon asettamat 
tarpeet huomioon ottaen. Erityistä 
huomiota kiinnitetään kehittyviin ja 
nopeasti kasvaviin aloihin, joilla toimitaan 
tietämyksen rajoilla ja tieteenalojen 
välisillä rajapinnoilla.

Jotta tietämyksen rajoilla tehtävää 
tutkimusta voitaisiin edistää merkittävällä 
tavalla, ERC tukee yksittäisten ryhmien
tekemiä tutkimuksia millä tahansa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
soveltamisalaan kuuluvalla tieteen ja 
teknologian perusalalla, kuten 
koneenrakennusalalla, sosiaalisissa 
tieteissä ja humanistisissa tieteissä, ja se 
esittää erityisiä ehdotuspyyntöjä, joissa 
perussääntönä on, että etsittävät 
huippututkijat eivät saa tehdä tutkimusta 
alkuperämaassaan ja avustuksia ei voida 
siirtää alkuperämaahan. Tarvittaessa 
voidaan myös ottaa huomioon erityisiä 
tutkimusaiheita tai kohderyhmiä (esim. 
uuden sukupolven tutkijoiden ryhmiä tai 
muodosteilla olevia ryhmiä) ERC:n 
tavoitteiden mukaisesti ja tehokkaan 
täytäntöönpanon asettamat tarpeet 
huomioon ottaen. Erityistä huomiota 
kiinnitetään kehittyviin ja nopeasti 
kasvaviin aloihin, joilla toimitaan 
tietämyksen rajoilla ja tieteenalojen 
välisillä rajapinnoilla.

Or. it

Tarkistus 379
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta tietämyksen rajoilla tehtävää Jotta tietämyksen rajoilla tehtävää 
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tutkimusta voitaisiin edistää merkittävällä 
tavalla, ERC tukee yksittäisten ryhmien 
tekemiä tutkimuksia millä tahansa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
soveltamisalaan kuuluvalla tieteen ja 
teknologian perusalalla, kuten 
koneenrakennusalalla, sosiaalisissa 
tieteissä ja humanistisissa tieteissä.
Tarvittaessa voidaan myös ottaa huomioon 
erityisiä tutkimusaiheita tai kohderyhmiä
(esim. uuden sukupolven tutkijoiden
ryhmiä tai muodosteilla olevia ryhmiä) 
ERC:n tavoitteiden mukaisesti ja 
tehokkaan täytäntöönpanon asettamat 
tarpeet huomioon ottaen. Erityistä 
huomiota kiinnitetään kehittyviin ja 
nopeasti kasvaviin aloihin, joilla toimitaan 
tietämyksen rajoilla ja tieteenalojen 
välisillä rajapinnoilla.

tutkimusta voitaisiin edistää merkittävällä 
tavalla, ERC tukee yksittäisten ryhmien 
tekemiä tutkimuksia millä tahansa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
soveltamisalaan kuuluvalla tieteen ja 
teknologian perusalalla, kuten 
koneenrakennusalalla, sosiaalisissa 
tieteissä ja humanistisissa tieteissä.
Tarvittaessa voidaan myös ottaa huomioon 
erityisiä tutkimusaiheita tai kohderyhmiä
(esim. uuden sukupolven tutkijoiden
ryhmät tai muodosteilla olevat ryhmät, 
naiset) ERC:n tavoitteiden mukaisesti ja 
tehokkaan täytäntöönpanon asettamat 
tarpeet huomioon ottaen. Erityistä 
huomiota kiinnitetään kehittyviin ja 
nopeasti kasvaviin aloihin, joilla toimitaan 
tietämyksen rajoilla ja tieteenalojen 
välisillä rajapinnoilla.

Or. en

Tarkistus 380
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikenikäisille riippumattomille tutkijoille 
annetaan tukea heidän Euroopassa 
tekemään tutkimukseensa heidän 
kotimaastaan riippumatta. Tällaisia ovat 
esim. uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat, 
jotka ovat juuri siirtymässä 
riippumattomiksi johtaviksi tutkijoiksi 
omien ansioidensa perusteella.

Kaikenikäisille riippumattomille tutkijoille 
annetaan tukea heidän Euroopassa 
tekemään tutkimukseensa heidän 
kotimaastaan riippumatta. Tällaisia ovat 
esim. uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat, 
jotka ovat juuri siirtymässä 
riippumattomiksi johtaviksi tutkijoiksi 
omien ansioidensa perusteella. Myös 
tutkijoiden paluuta ja 
uudelleenintegroitumista ERC-
rahoituskauden päätyttyä voidaan tukea 
erityisesti yhdessä "ERA-tuolien" 
järjestelmän kanssa.

Or. en
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Tarkistus 381
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikenikäisille riippumattomille tutkijoille 
annetaan tukea heidän Euroopassa 
tekemään tutkimukseensa heidän 
kotimaastaan riippumatta. Tällaisia ovat 
esim. uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat, 
jotka ovat juuri siirtymässä 
riippumattomiksi johtaviksi tutkijoiksi 
omien ansioidensa perusteella.

Kaikenikäisille riippumattomille tutkijoille
heidän sukupuolestaan riippumatta
annetaan tukea heidän Euroopassa 
tekemään tutkimukseensa heidän 
kotimaastaan riippumatta. Tällaisia ovat 
esim. uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat, 
jotka ovat juuri siirtymässä 
riippumattomiksi johtaviksi tutkijoiksi 
omien ansioidensa perusteella.

Or. en

Tarkistus 382
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Eri jäsenvaltioiden huippututkijoiden 
välistä tutkimusta edistetään myös ERC:n 
Synergy Grant -rahoituksella, joka on 
edellisessä puiteohjelmassa osoittautunut 
erittäin houkuttelevaksi tutkijoille.

Or. en

Tarkistus 383
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Puiteohjelmassa sovelletaan
"tutkijalähtöistä" lähestymistapaa. Tämä 
tarkoittaa, että ERC tukee hankkeita, joita 
tutkijat toteuttavat – ehdotuspyyntöjen 
asettamissa rajoissa – itse valitsemiensa 
tutkimusaiheiden tiimoilta. Ehdotukset 
arvioidaan käyttäen arviointiperusteena 
ainoastaan vertaisarvioinnissa määriteltyä 
huippuosaamista ja ottaen huomioon 
vakiintuneiden tutkimusryhmien lisäksi 
myös uudet huippuosaamista edustavat 
tutkimusryhmät sekä uuden sukupolven 
tutkijat sekä erityisen uraauurtavat 
ehdotukset, joihin liittyy vastaavasti suuria 
tieteellisiä riskejä.

Puiteohjelmassa sovelletaan
"tutkijalähtöistä" lähestymistapaa. Tämä 
tarkoittaa, että ERC tukee hankkeita, joita 
tutkijat toteuttavat – ehdotuspyyntöjen 
asettamissa rajoissa – itse valitsemiensa 
tutkimusaiheiden tiimoilta. Ehdotukset 
arvioidaan käyttäen arviointiperusteena 
ainoastaan vertaisarvioinnissa määriteltyä 
huippuosaamista ja ottaen huomioon 
vakiintuneiden tutkimusryhmien lisäksi 
myös uudet huippuosaamista edustavat 
tutkimusryhmät sekä uuden sukupolven 
tutkijat etenkin vähiten kehittyneillä 
alueilla sekä erityisen uraauurtavat 
ehdotukset, joihin liittyy vastaavasti suuria
tieteellisiä riskejä.

Or. en

Tarkistus 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Puiteohjelmassa sovelletaan
"tutkijalähtöistä" lähestymistapaa. Tämä 
tarkoittaa, että ERC tukee hankkeita, joita 
tutkijat toteuttavat – ehdotuspyyntöjen 
asettamissa rajoissa – itse valitsemiensa 
tutkimusaiheiden tiimoilta. Ehdotukset 
arvioidaan käyttäen arviointiperusteena 
ainoastaan vertaisarvioinnissa määriteltyä 
huippuosaamista ja ottaen huomioon 
vakiintuneiden tutkimusryhmien lisäksi 
myös uudet huippuosaamista edustavat 
tutkimusryhmät sekä uuden sukupolven 
tutkijat sekä erityisen uraauurtavat 
ehdotukset, joihin liittyy vastaavasti suuria 
tieteellisiä riskejä.

Puiteohjelmassa sovelletaan
"tutkijalähtöistä" lähestymistapaa. Tämä 
tarkoittaa, että ERC tukee hankkeita, joita 
tutkijat toteuttavat – ehdotuspyyntöjen 
asettamissa rajoissa – itse valitsemiensa 
tutkimusaiheiden tiimoilta. Ehdotukset 
arvioidaan käyttäen arviointiperusteena 
ainoastaan vertaisarvioinnissa määriteltyä 
huippuosaamista ja ottaen huomioon 
vakiintuneiden tutkimusryhmien ja 
sukupuolten tasa-arvon lisäksi myös uudet 
huippuosaamista edustavat tutkimusryhmät 
sekä uuden sukupolven tutkijat sekä 
erityisen uraauurtavat ehdotukset, joihin 
liittyy vastaavasti suuria tieteellisiä riskejä.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Carvalhon mietinnön tarkistukseen 44.

Tarkistus 385
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tieteellinen strategia: (1) Tieteellisen strategian kehittäminen:

Or. en

Tarkistus 386
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tieteellinen hallinnointi, seuranta ja 
laadunvalvonta:

(2) Tieteellisen hallinnoinnin 
toteuttaminen, seuranta ja laadunvalvonta:

Or. en

Tarkistus 387
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

laatii soveltuvin osin tieteellisestä 
näkökulmasta katsoen ehdotuspyyntöjen, 
arviointiperusteiden, 
vertaisarviointiprosessien (mukaan lukien 

laatii soveltuvin osin tieteellisestä 
näkökulmasta katsoen ehdotuspyyntöjen, 
arviointiperusteiden kehittämisen, 
vertaisarviointiprosessien (mukaan lukien 
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asiantuntijoiden valinta), vertaisarvioinnin 
ja ehdotustenarvioinnin menetelmien ja 
tarvittavien täytäntöönpanosääntöjen ja -
suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja 
hallinnointia koskevat kannat, joiden 
perusteella rahoitettavat ehdotukset 
valitaan tieteellisen neuvoston 
valvonnassa; lisäksi se voi esittää kantansa 
kaikkiin muihin ERC:n saavutusten ja 
vaikutusten sekä tehtävän tutkimuksen 
laatuun vaikuttaviin asioihin, kuten ERC:n 
avustussopimuksen mallin pääasiallisiin 
määräyksiin;

asiantuntijoiden valinta), vertaisarvioinnin 
ja ehdotustenarvioinnin menetelmien ja 
tarvittavien täytäntöönpanosääntöjen ja -
suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja 
hallinnointia koskevat kannat, joiden 
perusteella rahoitettavat ehdotukset 
valitaan tieteellisen neuvoston 
valvonnassa; lisäksi se voi esittää kantansa 
kaikkiin muihin ERC:n saavutusten ja 
vaikutusten sekä tehtävän tutkimuksen 
laatuun vaikuttaviin asioihin, kuten ERC:n 
avustussopimuksen mallin pääasiallisiin 
määräyksiin;

Or. en

Tarkistus 388
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tiedottaminen ja tulosten levittäminen (3) Tiedottamisen ja tulosten levittämisen 
järjestäminen

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa ERC:n toimia ja saavutuksia 
koskevan viestinnän tiedeyhteisön ja
tärkeimpien sidosryhmien kanssa;

– varmistaa ERC:n toimia ja saavutuksia 
koskevan viestinnän tiedeyhteisön,
tärkeimpien sidosryhmien sekä alueellisten 
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ja kansallisten rahoitusvirastojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 390
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta – 3 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– pyrkii edistämään aliedustettuina 
olevilta Euroopan alueilta tulevien 
tutkijoiden aktiivista osallistumista;

Or. en

Tarkistus 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 kohta – 3 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– raportoi säännöllisesti komissiolle omista 
toimistaan.

– raportoi säännöllisesti komissiolle, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
omista toimistaan

Or. fr

Tarkistus 392
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieteellisen neuvoston jäsenille annetaan 
korvaus niiden hoitamista tehtävistä 

Tieteellisen neuvoston jäsenille annetaan 
korvaus niiden hoitamista tehtävistä 
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myöntämällä niille palkkio ja soveltuvin 
osin korvaus matka- ja 
oleskelukustannuksista.

myöntämällä niille palkkio ja soveltuvin 
osin korvaus matka- ja 
oleskelukustannuksista 50 prosentin 
suuruisena, kun kulut on asianmukaisesti 
todistettu.

Or. it

Perustelu

On aiheellista asettaa matka- ja oleskelukustannusten korvauksille enimmäismäärä 
väärinkäytösten ja varojen tuhlauksen välttämiseksi.

Tarkistus 393
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n pääsihteeri asuu Brysselissä 
toimikautensa ajan ja omistaa suurimman 
osan ajastaan ERC:n tehtäville. Hänen 
palkkauksensa vastaa komission ylimmän 
johdon palkkausta.

ERC:n pääsihteeri asuu Brysselissä 
toimikautensa ajan. Hänen palkkauksensa 
vastaa komission ylimmän johdon 
palkkausta.

Or. it

Tarkistus 394
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieteellinen neuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta kolme varapuheenjohtajaa, 
jotka avustavat pääsihteeriä tieteellisen 
neuvoston edustamisessa ja työn 
organisoinnissa. Varapuheenjohtajilla voi
myös olla Euroopan tutkimusneuvoston 
varapuheenjohtajan titteli.

Tieteellinen neuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta yksi varapuheenjohtaja, joka 
avustaa pääsihteeriä tieteellisen neuvoston 
edustamisessa ja työn organisoinnissa.
Varapuheenjohtajalla on myös Euroopan 
tutkimusneuvoston varapuheenjohtajan 
titteli.
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Or. it

Tarkistus 395
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmelle varapuheenjohtajalle annetaan 
tukea, jotta he saavat asianmukaista 
paikallista hallintoapua omissa 
toimielimissään.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Byrokraattisten rakenteiden määrää ei pidä kaksinkertaistaa, jotta vältetään varojen 
tuhlausta.

Tarkistus 396
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ERC:n pääsihteeri ja tieteellisen 
neuvoston jäsenet hoitavat tehtäväänsä 
ainoana ja täysipäiväisenä 
toimeksiantonaan.

Or. it

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ERC:n avoimuus ja riippumattomuus, on tarpeen määrittää 
vaatimukset ammattitaitoa edellyttävien tehtävien hoitamiseksi.



PE492.815v01-00 12/134 AM\907981FI.doc

FI

Tarkistus 397
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n hallinnosta vastaa tähän tehtävään
palkattu henkilöstö, johon voi tarvittaessa 
kuulua myös virkamiehiä unionin 
toimielimistä. Hallinto käsittää ainoastaan 
sellaisen hallinnollisen työn, joka on 
tosiasiallisesti tarpeen tehokkaan hallinnon 
edellyttämän vakauden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi.

ERC:n hallinnosta vastaavat siihen
tehtävään palkattavat virkamiehet.
Hallinto käsittää ainoastaan sellaisen 
hallinnollisen työn, joka on tosiasiallisesti 
tarpeen tehokkaan hallinnon edellyttämän 
vakauden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Or. it

Tarkistus 398
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n hallinnosta vastaa tähän tehtävään 
palkattu henkilöstö, johon voi tarvittaessa 
kuulua myös virkamiehiä unionin
toimielimistä. Hallinto käsittää ainoastaan 
sellaisen hallinnollisen työn, joka on 
tosiasiallisesti tarpeen tehokkaan hallinnon 
edellyttämän vakauden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi.

ERC:n hallinnosta vastaavat unionin
toimielinten palveluksessa olevat 
virkamiehet. Hallinto käsittää ainoastaan 
sellaisen hallinnollisen työn, joka on 
tosiasiallisesti tarpeen tehokkaan hallinnon 
edellyttämän vakauden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi.

Or. it

Tarkistus 399
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1 kohta – 3 luetelmakohta



AM\907981FI.doc 13/134 PE492.815v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

– nimittää erityisen 
täytäntöönpanorakenteen johtajan ja 
johtavan henkilöstön tieteellisen neuvoston 
näkemykset huomioon ottaen,

– nimittää ja erottaa erityisen 
täytäntöönpanorakenteen johtajan ja 
johtavan henkilöstön tieteellisen neuvoston 
näkemykset huomioon ottaen,

Or. fr

Tarkistus 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ilmoittaa säännöllisesti 
ohjelmakomitealle ERC:n toimien 
täytäntöönpanosta.

– ilmoittaa säännöllisesti 
ohjelmakomitealle ERC:n toimien 
täytäntöönpanosta ja tuloksista ja 
varmistaa, että tietoja pidetään jatkuvasti 
ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 401
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ilmoittaa säännöllisesti 
ohjelmakomitealle ERC:n toimien 
täytäntöönpanosta.

– ilmoittaa säännöllisesti 
ohjelmakomitealle, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ERC:n 
toimien täytäntöönpanosta.

Or. it

Perustelu

ERC:n toimien on oltavat entistä avoimempia ja niitä on seurattava entistä tehokkaammin.
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Tarkistus 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Kehittymässä olevan visionäärisen tieteen 
suuririskisiä hankkeita ja teknologisia 
tutkimusyhteistyöhankkeita on tuettava, 
jotta radikaalisti uusien teknologioiden 
uusia perustoja voitaisiin tutkia 
menestyksekkäällä tavalla. Koska tämä 
toiminta ei nimenomaisesti ole paikallista 
eikä ohjailevaa, se mahdollistaa uusien 
ideoiden syntymisen milloin tahansa ja 
missä tahansa aihealueista ja 
tutkimusaloista riippumatta. Tällaisten 
herkkien ideoiden vaaliminen edellyttää 
joustavaa, riskiystävällistä ja suuressa 
määrin tieteidenvälistä lähestymistapaa, 
jossa ylitetään teknologiamaailman rajat.
Uusien lupaavien tutkijoiden ja 
innovoijien, kuten nuorten tutkijoiden ja 
huipputeknologian pk-yritysten, 
houkutteleminen ja kannustaminen on 
myös tärkeää tulevaisuuden tiede- ja 
teollisuusjohtajien tukemiseksi.

Alkuvaiheessa olevia visionäärisen tieteen 
suuririskisiä hankkeita ja teknologisia 
tutkimusyhteistyöhankkeita on tuettava, 
jotta radikaalisti uusien teknologioiden 
uusia perustoja voitaisiin tutkia 
menestyksekkäällä tavalla. Koska tämä 
toiminta ei nimenomaisesti ole paikallista 
eikä ohjailevaa, se mahdollistaa uusien 
ideoiden syntymisen milloin tahansa ja 
missä tahansa aihealueista ja 
tutkimusaloista riippumatta. Tällaisten 
herkkien ideoiden vaaliminen edellyttää 
joustavaa, riskiystävällistä ja suuressa 
määrin tieteidenvälistä lähestymistapaa, 
jossa ylitetään teknologiamaailman rajat.
Uusien lupaavien tutkijoiden ja 
innovoijien, kuten nuorten tutkijoiden ja 
huipputeknologian pk-yritysten, 
houkutteleminen ja kannustaminen on 
myös tärkeää tulevaisuuden tiede- ja 
teollisuusjohtajien tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Kolmea FET-pilaria täydentävät 
monenlaiset verkko- ja yhteisöpohjaiset 
toiminnot, joilla luodaan Eurooppaan 
hedelmällinen ja elinvoimainen perusta 

Kolmea FET-pilaria täydentävät 
monenlaiset verkko- ja yhteisöpohjaiset 
toiminnot, joilla luodaan Eurooppaan 
hedelmällinen ja elinvoimainen perusta 
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uusien teknologioiden kehittämiseen 
tähtäävälle tiedepohjaiselle tutkimukselle.
Ne tukevat FET-toimien tulevaa kehitystä, 
edistävät uusien teknologioiden 
vaikutuksesta käytäviä keskusteluja ja 
nopeuttavat toimien vaikutusta.

uusien teknologioiden kehittämiseen 
tähtäävälle tiedepohjaiselle tutkimukselle.
Ne tukevat FET-toimien tulevaa kehitystä, 
edistävät uusien teknologioiden 
vaikutuksesta käytäviä keskusteluja ja 
nopeuttavat toimien vaikutusta. FET-
toimien on oltava avoimia kolmansien 
maiden kanssa tehtävälle yhteistyölle, 
joka perustuu yhteiseen etuun ja kaikkien 
osapuolten saamaan hyötyyn, ja samalla 
on suojattava unionin etuja.

Or. en

Tarkistus 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

FET:n neuvoa-antava komitea antaa 
sidosryhmien panoksen tieteelliseen 
kokonaisstrategiaan mm. työohjelman
määrittelyn.

Komission on kuultava FEST-ohjelmasta 
asianomaisia sidosryhmiä ja 
tieteenharjoittajia, tutkijoita ja 
insinöörejä, joiden maine on erittäin hyvä 
ja joilla on asiaankuuluva asiantuntemus, 
ja näin on varmistettava tutkimusalojen 
monimuotoisuus ja asianomaisten 
henkilöiden oma panos tieteelliseen 
kokonaisstrategiaan. Kuulemisia 
järjestetään erityisesti työohjelman
prioriteettien määrittämisestä ja 
tarvittavista muutoksista sekä 
ehdotuspyynnöistä ja ehdoista 
päällekkäisyyksiä välttäen.

Toimien päällekkäisyyksien 
minimoimiseksi komission on pyrittävä 
Horisontti 2020 -ohjelman 
täytäntöönpanossa käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan jo olemassa 
olevia välineitä, joita ovat esimerkiksi 
innovatiiviset eurooppalaiset 
kumppanuudet, eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ja yhteinen 
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ohjelmasuunnittelu.

Or. en

Tarkistus 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 60 prosenttia FETT-
määrärahoista osoitetaan alhaalta 
ylöspäin tapahtuvaan yhteistyössä 
tehtävään eturintamatutkimukseen, ja 
enintään 25 prosenttia määrärahoista 
keskitetään uusiin haastaviin FETT-
lippulaivahankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 406
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä saavutetaan erityisesti jäsentämällä 
ja lisäämällä huippuosaamista suuressa 
osassa korkealaatuista peruskoulutusta, jota 
annetaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
maissa uransa alussa oleville tutkijoille ja 
tohtorintutkintoa tekeville henkilöille. Kun 
uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat ovat 
saaneet monenlaisia taitoja, joiden avulla 
he pystyvät kohtaamaan nykyiset ja tulevat 
haasteet, seuraavan sukupolven tutkijoilla 
tulee olemaan paremmat uranäkymät sekä 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tämä 
lisää nuorten mielenkiintoa valita ura 

Tämä saavutetaan erityisesti jäsentämällä 
ja lisäämällä huippuosaamista suuressa 
osassa korkealaatuista peruskoulutusta, jota 
annetaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
maissa uransa alussa oleville tutkijoille ja 
tohtorintutkintoa tekeville henkilöille. Kun 
uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat ovat 
saaneet monenlaisia taitoja, joiden avulla 
he pystyvät kohtaamaan nykyiset ja tulevat 
haasteet, seuraavan sukupolven tutkijoilla 
tulee olemaan paremmat uranäkymät sekä 
julkisella ja yksityisellä sektorilla voittoa 
tavoittelematon kansalaisyhteiskunnan 
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tutkimuksen parissa. sektori mukaan lukien. Tämä lisää nuorten 
mielenkiintoa valita ura tutkimuksen 
parissa.

Or. en

Tarkistus 407
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä saavutetaan erityisesti jäsentämällä 
ja lisäämällä huippuosaamista suuressa 
osassa korkealaatuista peruskoulutusta, jota 
annetaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
maissa uransa alussa oleville tutkijoille ja 
tohtorintutkintoa tekeville henkilöille. Kun 
uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat ovat 
saaneet monenlaisia taitoja, joiden avulla 
he pystyvät kohtaamaan nykyiset ja tulevat 
haasteet, seuraavan sukupolven tutkijoilla 
tulee olemaan paremmat uranäkymät sekä 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tämä 
lisää nuorten mielenkiintoa valita ura 
tutkimuksen parissa.

Tämä saavutetaan erityisesti jäsentämällä 
ja lisäämällä huippuosaamista suuressa 
osassa korkealaatuista peruskoulutusta, jota 
annetaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
maissa uransa alussa oleville tutkijoille ja 
tohtorintutkintoa tekeville henkilöille. Kun 
uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat ovat 
saaneet monenlaisia taitoja, joiden avulla 
he pystyvät kohtaamaan nykyiset ja tulevat 
haasteet, seuraavan sukupolven tutkijoilla 
tulee olemaan paremmat uranäkymät sekä 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tämä 
lisää nuorten mielenkiintoa valita ura 
tutkimuksen parissa. Myös tästä syystä 
tohtoritutkintoa tekevät on määriteltävä 
selkeästi yhdeksi avaintekijäksi uudessa 
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, 
nuorison ja urheilun ohjelmassa samalla, 
kun huolehditaan toimenpiteiden 
täydentävyydestä Horisontti 2020 
-puiteohjelman kanssa.

Or. fr

Tarkistus 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet toteutetaan sellaisille 
kilpailun perusteella valituille unionin 
laajuisille tutkimuskoulutusohjelmille 
annettavalla tuella, jotka pannaan 
täytäntöön eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisillä kumppanuuksilla.
Yksittäisiä laitoksia, jotka pystyvät 
tarjoamaan samanlaisen rikastuttavan 
ympäristön, tuetaan myös. Nämä tavoitteet 
on pantava täytäntöön joustavalla tavalla, 
jotta eri tarpeisiin voitaisiin vastata.
Yleensä menestyksekkäät kumppanuudet 
tapahtuvat joko tutkimuskoulutusverkkoina 
tai teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmina, 
kun taas yksittäiset laitokset osallistuvat 
tavallisesti innovatiivisiin 
tohtorinkoulutusohjelmiin. Tässä 
yhteydessä on tarkoitus tukea sitä, että 
uransa alkuvaiheessa olevat 
kaikenmaalaiset huippututkijat voivat 
liittyä näihin erinomaisiin ohjelmiin.

Nämä toimet toteutetaan sellaisille 
kilpailun perusteella valituille unionin 
laajuisille tutkimuskoulutusohjelmille 
annettavalla tuella, jotka antavat tutkijoille 
mahdollisuuden laajentaa 
ansioluetteloaan ja jotka pannaan 
täytäntöön eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisillä kumppanuuksilla.
Yksittäisiä laitoksia, jotka pystyvät 
tarjoamaan samanlaisen rikastuttavan 
ympäristön, tuetaan myös. Nämä tavoitteet 
on pantava täytäntöön joustavalla tavalla, 
jotta eri tarpeisiin voitaisiin vastata.
Yleensä menestyksekkäät kumppanuudet 
tapahtuvat joko tutkimuskoulutusverkkoina 
tai teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmina, 
kun taas yksittäiset laitokset osallistuvat 
tavallisesti mutta eivät välttämättä
innovatiivisiin tohtorinkoulutusohjelmiin.
Tässä yhteydessä on tarkoitus tukea sitä, 
että uransa alkuvaiheessa olevat 
kaikenmaalaiset huippututkijat voivat 
liittyä näihin erinomaisiin ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 409
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet toteutetaan sellaisille 
kilpailun perusteella valituille unionin 
laajuisille tutkimuskoulutusohjelmille 
annettavalla tuella, jotka pannaan 
täytäntöön eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten yliopistojen, 

Nämä toimet toteutetaan sellaisille 
kilpailun perusteella valituille unionin 
laajuisille tutkimuskoulutusohjelmille 
annettavalla tuella, jotka pannaan 
täytäntöön eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten yliopistojen, 
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tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisillä kumppanuuksilla.
Yksittäisiä laitoksia, jotka pystyvät 
tarjoamaan samanlaisen rikastuttavan 
ympäristön, tuetaan myös. Nämä tavoitteet 
on pantava täytäntöön joustavalla tavalla, 
jotta eri tarpeisiin voitaisiin vastata.
Yleensä menestyksekkäät kumppanuudet 
tapahtuvat joko tutkimuskoulutusverkkoina 
tai teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmina, 
kun taas yksittäiset laitokset osallistuvat 
tavallisesti innovatiivisiin 
tohtorinkoulutusohjelmiin. Tässä 
yhteydessä on tarkoitus tukea sitä, että 
uransa alkuvaiheessa olevat 
kaikenmaalaiset huippututkijat voivat 
liittyä näihin erinomaisiin ohjelmiin.

tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisillä kumppanuuksilla.
Yksittäisiä laitoksia, jotka pystyvät 
tarjoamaan samanlaisen rikastuttavan 
ympäristön, tuetaan myös. Näiden 
tavoitteiden täytäntöönpanon yhteydessä 
on taattava täysi joustavuus, joka koskee 
kestoa, vastaanottavaa laitosta, koko 
sovittuun vastaanottavaan verkkoon 
sisältyvien harjoittelijoiden määrää sekä 
hankkeen rahoituksen suuruutta, jotta eri 
tarpeisiin voitaisiin vastata. Yleensä 
menestyksekkäät kumppanuudet tapahtuvat 
joko tutkimuskoulutusverkkoina tai 
teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmina tai 
näiden yhdistelminä virtuaalisissa 
oppimiskeskuksissa, kun taas yksittäiset 
laitokset osallistuvat tavallisesti 
innovatiivisiin tohtorinkoulutusohjelmiin.
Tässä yhteydessä on tarkoitus tukea sitä, 
että uransa alkuvaiheessa olevat 
kaikenmaalaiset huippututkijat voivat 
liittyä näihin erinomaisiin ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä koulutusohjelmissa käsitellään 
tutkimuksen ydinvalmiuksien kehittämistä 
ja laajentamista. Niissä opetetaan tutkijoita 
ajattelemaan luovalla tavalla, tehdään 
heistä yrittäjähenkisiä ja annetaan heille 
innovaatiotaidot, joita tarvitaan 
tulevaisuuden työmarkkinoilla. Ohjelmiin 
sisältyy myös siirrettäviä valmiuksia 
koskevaa koulutusta. Tällaisia valmiuksia 
ovat esim. tiimityöskentely, riskien 
ottaminen, projektihallinto, standardointi, 

Näissä koulutusohjelmissa käsitellään 
tutkimuksen ydinvalmiuksien kehittämistä 
ja laajentamista, jotta tutkijat voivat 
laajentaa ansioluetteloaan. Niissä 
opetetaan tutkijoita ajattelemaan luovalla 
tavalla, tehdään heistä yrittäjähenkisiä ja 
annetaan heille innovaatiotaidot, joita 
tarvitaan tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Ohjelmiin sisältyy myös siirrettäviä 
valmiuksia koskevaa koulutusta. Tällaisia 
valmiuksia ovat esim. tiimityöskentely, 
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yrittäjyys, etiikka, teollis- ja 
tekijänoikeudet, kommunikointi ja 
yhteiskunnan väliset suhteet, jotka ovat 
välttämättömiä innovoinnin 
synnyttämisessä, kehittämisessä, 
kaupallistamisessa ja levittämisessä.

riskien ottaminen, projektihallinto, 
standardointi, yrittäjyys, etiikka, teollis- ja 
tekijänoikeudet, kommunikointi ja 
yhteiskunnan väliset suhteet, jotka ovat 
välttämättömiä innovoinnin 
synnyttämisessä, kehittämisessä, 
kaupallistamisessa ja levittämisessä.

Or. en

Tarkistus 411
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä koulutusohjelmissa käsitellään 
tutkimuksen ydinvalmiuksien kehittämistä 
ja laajentamista. Niissä opetetaan tutkijoita 
ajattelemaan luovalla tavalla, tehdään 
heistä yrittäjähenkisiä ja annetaan heille 
innovaatiotaidot, joita tarvitaan 
tulevaisuuden työmarkkinoilla. Ohjelmiin 
sisältyy myös siirrettäviä valmiuksia 
koskevaa koulutusta. Tällaisia valmiuksia 
ovat esim. tiimityöskentely, riskien 
ottaminen, projektihallinto, standardointi, 
yrittäjyys, etiikka, teollis- ja 
tekijänoikeudet, kommunikointi ja 
yhteiskunnan väliset suhteet, jotka ovat 
välttämättömiä innovoinnin 
synnyttämisessä, kehittämisessä, 
kaupallistamisessa ja levittämisessä.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 412
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on oltava houkutteleva kohde 
parhaille eurooppalaisille ja Euroopan 
ulkopuolisille tutkijoille. Tämä voidaan 
saavuttaa erityisesti tukemalla julkisen ja 
yksityisen sektorin kokeneille tutkijoille 
tarjottavia houkuttelevia 
uramahdollisuuksia ja kannustamalla heitä 
liikkumaan maiden, sektorien ja 
tieteenalojen välillä kehittääkseen luovaa ja 
innovatiivista potentiaaliaan.

Euroopan on oltava houkutteleva kohde 
parhaille eurooppalaisille ja Euroopan 
ulkopuolisille tutkijoille. Tämä voidaan 
saavuttaa erityisesti tukemalla julkisen ja 
yksityisen sektorin sekä voittoa 
tavoittelemattoman 
kansalaisyhteiskunnan sektorin
kokeneille tutkijoille tarjottavia 
houkuttelevia uramahdollisuuksia ja 
kannustamalla heitä liikkumaan maiden, 
sektorien ja tieteenalojen välillä 
kehittääkseen luovaa ja innovatiivista 
potentiaaliaan.

Or. en

Tarkistus 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on oltava houkutteleva kohde 
parhaille eurooppalaisille ja Euroopan 
ulkopuolisille tutkijoille. Tämä voidaan 
saavuttaa erityisesti tukemalla julkisen ja 
yksityisen sektorin kokeneille tutkijoille 
tarjottavia houkuttelevia 
uramahdollisuuksia ja kannustamalla heitä 
liikkumaan maiden, sektorien ja 
tieteenalojen välillä kehittääkseen luovaa ja 
innovatiivista potentiaaliaan.

Euroopan on oltava houkutteleva kohde 
parhaille eurooppalaisille ja Euroopan 
ulkopuolisille tutkijoille. Tämä voidaan 
saavuttaa erityisesti tukemalla julkisen ja 
yksityisen sektorin aloitteleville ja
kokeneille tutkijoille tarjottavia 
houkuttelevia uramahdollisuuksia ja 
kannustamalla heitä liikkumaan maiden, 
sektorien ja tieteenalojen välillä 
kehittääkseen luovaa ja innovatiivista 
potentiaaliaan.

Or. en
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Tarkistus 414
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa.
Lisärahoitusta pitäisi olla saatavissa 
myös, jotta voidaan tukea tutkijoiden 
liikkuvuutta vähemmän kehittyneillä 
alueilla sijaitseviin laitoksiin. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Or. en
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Tarkistus 415
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä, tutkimusinfrastruktuurissa, 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin osaamis- ja 
innovointiyhteisöissä tai muussa 
sosioekonomisessa toimijassa 
henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Or. en
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Tarkistus 416
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöissä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Or. en

Tarkistus 417
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöissä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Or. en

Tarkistus 418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä ja 
spin-off-yrityksiä. Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Or. en

Tarkistus 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille Parhaille ja lupaavimmille kokeneille ja 
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tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 
maahan laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

aloitteleville tutkijoille myönnetään 
rahoitusta heidän kansalaisuudestaan 
riippumatta, kunhan he haluavat kehittää 
taitojaan valtioiden välisessä tai 
kansainvälisessä tutkijanvaihdossa. Heille 
voidaan antaa tukea heidän uransa kaikissa 
vaiheissa, jopa siinä vaiheessa, kun he ovat 
juuri suorittaneet tohtorintutkinnon tai 
saaneet vastaavan kokemuksen. Tuki 
myönnetään edellyttäen, että he muuttavat 
toiseen maahan laajentaakseen ja 
syventääkseen osaamistaan valitsemassaan 
yliopistossa, tutkimuslaitoksessa, 
suuryrityksessä, pk-yrityksessä tai muussa 
sosioekonomisessa toimijassa 
henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä.
Tällaisten räätälöityjen 
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Or. en

Tarkistus 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tutkijoiden potentiaali saataisiin 
hyödynnettyä kokonaisuudessaan, tuetaan 
mahdollisuutta aloittaa tutkijanura 

Jotta tutkijoiden potentiaali saataisiin 
hyödynnettyä kokonaisuudessaan, tuetaan 
mahdollisuutta aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen. Samoin tuetaan 
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uudelleen tauon jälkeen. tutkijoiden uudelleenintegroitumista rajat 
ylittävästä ja kansainvälisestä 
liikkuvuudesta saatujen kokemusten 
jälkeen unionin pitkän aikavälin 
tutkimukseen myös alkuperämaassa.
Liikkuvuutta ja mahdollisuuksia 
tutkijoiden urakehitykseen on tuettava 
edistämällä nykyisen Euraxess-verkon 
kaltaisia mekanismeja.

Or. en

Tarkistus 421
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnallisista haasteista on tulossa 
entistä maailmanlaajuisempia, joten niiden 
ratkaiseminen edellyttää rajat ylittävää ja 
sektorien välistä yhteistyötä. Näin ollen 
tietämyksen ja ideoiden vaihto 
tutkimusvaiheesta markkinointivaiheeseen 
on erittäin tärkeää, ja se voidaan suorittaa 
vain ihmisten välisellä vuorovaikutuksella.
Tämän tueksi edistetään erittäin 
ammattitaitoisen tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön joustavaa vaihtoa 
sektorien välillä sekä eri maiden ja 
tieteenalojen välillä.

Yhteiskunnallisista haasteista on tulossa 
entistä maailmanlaajuisempia, joten niiden 
ratkaiseminen edellyttää rajat ylittävää ja 
sektorien välistä yhteistyötä. Näin ollen 
tietämyksen ja ideoiden vaihto 
tutkimusvaiheesta yhteiskuntaan ja
markkinointivaiheeseen on erittäin tärkeää, 
ja se voidaan suorittaa vain ihmisten 
välisellä vuorovaikutuksella. Tämän tueksi 
edistetään erittäin ammattitaitoisen 
tutkimus- ja innovaatiohenkilöstön 
joustavaa vaihtoa sektorien välillä sekä eri 
maiden ja tieteenalojen välillä.

Or. en

Tarkistus 422
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnallisista haasteista on tulossa 
entistä maailmanlaajuisempia, joten niiden 
ratkaiseminen edellyttää rajat ylittävää ja 
sektorien välistä yhteistyötä. Näin ollen 
tietämyksen ja ideoiden vaihto 
tutkimusvaiheesta markkinointivaiheeseen 
on erittäin tärkeää, ja se voidaan suorittaa 
vain ihmisten välisellä vuorovaikutuksella.
Tämän tueksi edistetään erittäin 
ammattitaitoisen tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön joustavaa vaihtoa 
sektorien välillä sekä eri maiden ja 
tieteenalojen välillä.

Yhteiskunnallisista haasteista on tulossa 
entistä maailmanlaajuisempia, joten niiden 
ratkaiseminen edellyttää rajat ylittävää ja 
sektorien välistä yhteistyötä. Näin ollen 
tietämyksen ja ideoiden vaihto 
tutkimusvaiheesta yhteiskuntaan ja
markkinointivaiheeseen on erittäin tärkeää,
ja se voidaan suorittaa vain ihmisten 
välisellä vuorovaikutuksella. Tämän tueksi 
edistetään erittäin ammattitaitoisen 
tutkimus- ja innovaatiohenkilöstön 
joustavaa vaihtoa sektorien välillä sekä eri 
maiden ja tieteenalojen välillä.

Or. en

Tarkistus 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä. Sen 
vuoksi teollisuuden tohtoriohjelmia olisi 
vahvistettava, sillä ne ovat tärkeä tekijä 
edistettäessä innovatiivisuuden henkeä 
tutkijoiden keskuudessa ja luotaessa 
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entistä tiiviimpiä yhteyksiä teollisuuden ja 
korkeakoulujen välillä.

Or. en

Tarkistus 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Toteutetaan erityisiä toimia, 
joilla parannetaan kehittyvien maiden 
tutkimuskapasiteettia. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Or. fr

Perustelu

Kohdassa 3.2., "Huippuosaamisen vaaliminen rajat ylittävällä ja sektorien välisellä 
liikkuvuudella", mainittu EU:n tavoite houkutella parhaita Euroopan ulkopuolisia tutkijoita 
on eettisesti käsittämätön, jos ei toteuteta todellisia vastaavia toimia kehittyvien maiden 
tutkimuskapasiteetin vahvistamiseksi.

Tarkistus 425
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Toteutetaan erityisiä toimia, 
joilla parannetaan kehittyvien maiden 
tutkimuskapasiteettia. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Or. fr

Perustelu

Kohdassa 3.2., "Huippuosaamisen vaaliminen rajat ylittävällä ja sektorien välisellä 
liikkuvuudella", mainittu EU:n tavoite houkutella parhaita Euroopan ulkopuolisia tutkijoita 
on eettisesti käsittämätön, jos ei toteuteta todellisia vastaavia toimia kehittyvien maiden 
tutkimuskapasiteetin vahvistamiseksi.

Tarkistus 426
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
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toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Toteutetaan erityisiä toimia, 
joilla parannetaan kehittyvien maiden 
tutkimuskapasiteettia. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Or. fr

Tarkistus 427
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten, tutkimusinfrastruktuurien, 
EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen ja 
muiden sosioekonomisten toimijoiden 
välisissä kumppanuuksissa sekä Euroopan 
ja kolmansien maiden välillä 
kansainvälisen yhteistyön lujittamiseksi.
Tutkimus- ja innovointihenkilöstö, myös 
hallinto- ja tekninen henkilöstö, voi 
hakeutua tähän vaihtoon riippumatta siitä, 
ovatko he uransa alkuvaiheessa
(perustutkinnon suorittaneet) vai 
johtotehtävissä.

Or. en

Tarkistus 428
Marisa Matias
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisissä kumppanuuksissa 
sekä Euroopan ja kolmansien maiden 
välillä kansainvälisen yhteistyön 
lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Eurooppalaisella rahoituksella tuetaan 
lyhytaikaista tutkimus- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa 
eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden välisissä 
kumppanuuksissa sekä Euroopan ja 
kolmansien maiden välillä kansainvälisen 
yhteistyön lujittamiseksi. Tutkimus- ja 
innovointihenkilöstö, myös hallinto- ja 
tekninen henkilöstö, voi hakeutua tähän 
vaihtoon riippumatta siitä, ovatko he 
uransa alkuvaiheessa (perustutkinnon 
suorittaneet) vai johtotehtävissä.

Or. en

Tarkistus 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistymisen seuraaminen on ehdottoman 
tärkeää haasteiden ratkaisemiseksi 
tehokkaalla tavalla. Ohjelmalla tuetaan 
indikaattoreiden kehittämistä sekä 
tutkijoiden liikkuvuutta, taitoja ja uraa 
koskevien tietojen analysointia.
Tarkoituksena on löytää Marie Curie -
toimissa olevat aukot ja lisätä näiden 
toimien vaikutusta. Nämä toimet pannaan 
täytäntöön siten, että synergia ja läheinen 
koordinaatio saavutetaan tavoitteen
"Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen 
yhteiskunta" mukaisesti toteutettujen 

Edistymisen seuraaminen on ehdottoman 
tärkeää haasteiden ratkaisemiseksi 
tehokkaalla tavalla. Ohjelmalla tuetaan 
indikaattoreiden kehittämistä sekä 
tutkijoiden liikkuvuutta, taitoja ja uraa 
koskevien tietojen analysointia.
Tarkoituksena on löytää Marie Curie -
toimissa olevat aukot ja lisätä näiden 
toimien vaikutusta. Nämä toimet pannaan 
täytäntöön siten, että synergia ja läheinen 
koordinaatio saavutetaan tavoitteen
"Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen 
yhteiskunta" mukaisesti toteutettujen 
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tutkijoita, heidän työnantajiaan ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Erityistoimia 
rahoitetaan sellaisten aloitteiden 
tukemiseksi, joilla lisätään tietoisuutta 
tutkimusuran tärkeydestä, ja Marie Curie -
toimilla tuetusta työstä saatavien tutkimus-
ja innovaatiotulosten levittämiseksi.

tutkijoita, heidän työnantajiaan ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Erityistoimia 
rahoitetaan sellaisten aloitteiden 
tukemiseksi, joilla lisätään tietoisuutta 
tutkimusuran tärkeydestä sekä autetaan 
uran keskeydyttyä töihin palaavia, ja 
Marie Curie -toimilla tuetusta työstä 
saatavien tutkimus- ja innovaatiotulosten 
levittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 430
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistymisen seuraaminen on ehdottoman 
tärkeää haasteiden ratkaisemiseksi 
tehokkaalla tavalla. Ohjelmalla tuetaan 
indikaattoreiden kehittämistä sekä 
tutkijoiden liikkuvuutta, taitoja ja uraa 
koskevien tietojen analysointia.
Tarkoituksena on löytää Marie Curie -
toimissa olevat aukot ja lisätä näiden 
toimien vaikutusta. Nämä toimet pannaan 
täytäntöön siten, että synergia ja läheinen 
koordinaatio saavutetaan tavoitteen
"Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen 
yhteiskunta" mukaisesti toteutettujen 
tutkijoita, heidän työnantajiaan ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Erityistoimia 
rahoitetaan sellaisten aloitteiden 
tukemiseksi, joilla lisätään tietoisuutta 
tutkimusuran tärkeydestä, ja Marie Curie -
toimilla tuetusta työstä saatavien tutkimus-
ja innovaatiotulosten levittämiseksi.

Edistymisen seuraaminen on ehdottoman 
tärkeää haasteiden ratkaisemiseksi 
tehokkaalla tavalla. Ohjelmalla tuetaan 
indikaattoreiden kehittämistä sekä 
tutkijoiden liikkuvuutta, taitoja ja uraa 
koskevien tietojen analysointia.
Tarkoituksena on löytää Marie Curie -
toimissa olevat aukot ja lisätä näiden 
toimien vaikutusta. Nämä toimet pannaan 
täytäntöön siten, että synergia ja läheinen 
koordinaatio saavutetaan tavoitteen "Tiede 
yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten" 
mukaisesti toteutettujen tutkijoita, heidän 
työnantajiaan ja rahoittajia koskevien 
poliittisten tukitoimien kanssa.
Erityistoimia rahoitetaan sellaisten 
aloitteiden tukemiseksi, joilla lisätään 
tietoisuutta tutkimusuran tärkeydestä, ja 
Marie Curie -toimilla tuetusta työstä 
saatavien tutkimus- ja innovaatiotulosten 
levittämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.6 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -toimet ovat avoimia koulutus-
ja urakehitystoimille kaikilla 
perustamissopimuksen mukaisilla 
tutkimus- ja innovaatioaloilla 
perustutkimuksesta alkaen tuotteiden 
saattamiseen markkinoille ja 
innovointipalveluihin saakka. Hakijat 
valitsevat vapaasti tutkimus- ja 
innovaatioalat sekä sektorit.

Marie Curie -toimet ovat avoimia koulutus-
ja urakehitystoimille kaikilla 
perustamissopimuksen mukaisilla 
tutkimus- ja innovaatioaloilla 
perustutkimuksesta – yhteiskuntatiede ja 
humanistiset tieteet mukaan lukien –
alkaen tuotteiden saattamiseen 
markkinoille ja innovointipalveluihin 
saakka. Hakijat valitsevat vapaasti 
tutkimus- ja innovaatioalat sekä sektorit.

Or. en

Tarkistus 432
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.6 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa edellä kuvatuissa toimissa 
kiinnitetään huomiota yritysten, erityisesti 
pk-yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden vahvaan osallistumiseen, jotta 
Marie Curie -toimet saataisiin pantua 
täytäntöön menestyksekkäällä tavalla ja 
niillä olisi suuri vaikutus. Kaikilla Marie 
Curie -toimilla edistetään korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten ja yksityisen sektorin 
välistä pitkäaikaista yhteistyötä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaaminen huomioon 
ottaen.

Kaikissa edellä kuvatuissa toimissa 
kiinnitetään huomiota yritysten, erityisesti 
pk-yritysten, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden vahvaan 
osallistumiseen, jotta Marie Curie -toimet 
saataisiin pantua täytäntöön 
menestyksekkäällä tavalla ja niillä olisi 
suuri vaikutus. Kaikilla Marie Curie -
toimilla edistetään korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten ja yksityisen sektorin 
välistä pitkäaikaista yhteistyötä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaaminen huomioon 
ottaen.

Or. en
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Tarkistus 433
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.6 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa edellä kuvatuissa toimissa 
kiinnitetään huomiota yritysten, erityisesti 
pk-yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden vahvaan osallistumiseen, jotta 
Marie Curie -toimet saataisiin pantua 
täytäntöön menestyksekkäällä tavalla ja 
niillä olisi suuri vaikutus. Kaikilla Marie 
Curie -toimilla edistetään korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten ja yksityisen sektorin 
välistä pitkäaikaista yhteistyötä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaaminen huomioon 
ottaen.

Kaikissa edellä kuvatuissa toimissa 
kiinnitetään huomiota yritysten, erityisesti 
pk-yritysten, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden vahvaan 
osallistumiseen, jotta Marie Curie -toimet 
saataisiin pantua täytäntöön 
menestyksekkäällä tavalla ja niillä olisi 
suuri vaikutus. Kaikilla Marie Curie 
-toimilla edistetään korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten ja yksityisen sektorin 
välistä pitkäaikaista yhteistyötä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaaminen huomioon 
ottaen.

Or. en

Tarkistus 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.6 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta toimet olisivat avoimet kaikille 
lahjakkuuksille, yleisiä toimenpiteitä 
toteutetaan avustusten saamisessa 
tapahtuvien vääristymien estämiseksi.
Tämä voi tapahtua esim. kannustamalla 
yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikissa Marie 
Curie -toimissa ja ottamalla sukupuolten 
osallistumisen viitearvoksi. Lisäksi Marie 
Curie -toimilla tuetaan tutkijoiden 
vakaampaa urakehitystä ja varmistetaan, 
että tutkijat voivat yhdistää tasapainoisesti 

Jotta toimet olisivat avoimet kaikille 
lahjakkuuksille, yleisiä toimenpiteitä 
toteutetaan avustusten saamisessa 
tapahtuvien vääristymien estämiseksi.
Tämä voi tapahtua esim. kannustamalla 
yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikissa Marie 
Curie -toimissa ja ottamalla sukupuolten 
osallistumisen viitearvoksi sekä auttamalla 
töihin uran keskeytymisen jälkeen 
palaavia. Lisäksi Marie Curie -toimilla 
tuetaan tutkijoiden vakaampaa urakehitystä 
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työn ja vapaa-ajan perhetilanteensa 
huomioon ottaen, sekä helpotetaan 
tutkimusuralle palaamista tauon jälkeen.
Kaikkien rahoitusta saavien osallistujien on 
hyväksyttävä Eurooppalaisten tutkijoiden 
peruskirjan ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstön avointa työhönottoa ja 
houkuttelevia työolosuhteita edistävät 
periaatteet ja sovellettava niitä.

ja varmistetaan, että tutkijat voivat yhdistää 
tasapainoisesti työn ja vapaa-ajan 
perhetilanteensa huomioon ottaen, sekä 
helpotetaan tutkimusuralle palaamista 
tauon jälkeen. Kaikkien rahoitusta saavien 
osallistujien on hyväksyttävä 
Eurooppalaisten tutkijoiden peruskirjan ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstön avointa 
työhönottoa ja houkuttelevia työolosuhteita 
edistävät periaatteet ja sovellettava niitä.

Or. en

Tarkistus 435
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.6 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta toimet olisivat avoimet kaikille 
lahjakkuuksille, yleisiä toimenpiteitä 
toteutetaan avustusten saamisessa 
tapahtuvien vääristymien estämiseksi.
Tämä voi tapahtua esim. kannustamalla 
yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikissa Marie 
Curie -toimissa ja ottamalla sukupuolten
osallistumisen viitearvoksi. Lisäksi Marie 
Curie -toimilla tuetaan tutkijoiden 
vakaampaa urakehitystä ja varmistetaan, 
että tutkijat voivat yhdistää tasapainoisesti 
työn ja vapaa-ajan perhetilanteensa 
huomioon ottaen, sekä helpotetaan 
tutkimusuralle palaamista tauon jälkeen.
Kaikkien rahoitusta saavien osallistujien on 
hyväksyttävä Eurooppalaisten tutkijoiden 
peruskirjan ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstön avointa työhönottoa ja 
houkuttelevia työolosuhteita edistävät 
periaatteet ja sovellettava niitä.

Jotta toimet olisivat avoimet kaikille 
lahjakkuuksille, yleisiä toimenpiteitä 
toteutetaan avustusten saamisessa 
tapahtuvien vääristymien estämiseksi.
Tämä voi tapahtua esim. kannustamalla 
yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikissa Marie 
Curie -toimissa ja ottamalla sekä naisten 
että miesten osallistumisen viitearvoksi.
Lisäksi Marie Curie -toimilla tuetaan 
tutkijoiden vakaampaa urakehitystä ja 
varmistetaan, että tutkijat voivat yhdistää 
tasapainoisesti työn ja vapaa-ajan 
perhetilanteensa huomioon ottaen, sekä 
helpotetaan tutkimusuralle palaamista 
tauon jälkeen. Kaikkien rahoitusta saavien 
osallistujien on hyväksyttävä 
Eurooppalaisten tutkijoiden peruskirjan ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstön avointa 
työhönottoa ja houkuttelevia työolosuhteita 
edistävät periaatteet ja sovellettava niitä.

Or. en
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Tarkistus 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.6 kohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie-toimien rahoitusta saavien 
osallistujien on voitava käyttää rahoitusta 
12 lisäkuukauden ajan, jos se on tarpeen 
heidän tutkimushankkeensa 
loppuunsaattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 437
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

5. Huipputason verkostoituminen
Toimilla pyritään vähentämään tieteellisiä 
ja teknisiä eroja unionissa ja 
parantamaan näin tieteellisen ja teknisen 
tutkimuksen yleistä tehokkuutta ja laatua 
kaikissa jäsenvaltioissa.
5.1 Yleiset tavoitteet ja menettely
Huippututkimuskeskuksille annetaan 
tukea, jotta niiden mahdollisuuksia 
voitaisiin hyödyntää entistä paremmin 
unionin taloudellisessa ja sosiaalisessa 
kehityksessä. Samalla edistetään tieteen ja 
teknologian rakennemuutosta joillakin 
suorituskyvyltään heikommilla unionin 
alueilla ja vahvistetaan unionin yleistä 
huipputason tutkimus- ja 
innovointikapasiteettia.
Se toteutetaan antamalla 
huippututkimuskeskuksille tieteellisesti 
vähemmän kehittyneissä unionin osissa 
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mahdollisuus luoda tai parantaa 
yhteyksiä muualla unionissa sijaitseviin 
muihin huippututkimuskeskuksiin 
verkostoitumisen ja twinning-hankkeiden 
avulla ja parantamalla niiden tutkimus- ja 
kehittämiskapasiteettia niiden 
kumppanien tasolle.
Tämä myös mahdollistaa joidenkin 
tutkimusyhteisöjen entistä laajemman 
osallistumisen Horisontti 2020 
-ohjelmaan ja edistää näin tarvittavaa 
osallistumisen laajentamista.
5.2 Täytäntöönpanoa koskevat erityiset 
näkökohdat
Toiminta kattaa tieteen ja teknologian 
kaikki alat.
Unionin rahoituksella tuetaan verkkoja, 
joihin ryhmitellään uudestaan vähintään 
kolme tutkimus- ja/tai teknologiakeskusta 
niin, että saatetaan yhteen 
luonnontiedettä, yhteiskuntatiedettä ja 
taloustiedettä koskevaa teoreettista ja 
soveltavaa tutkimusta.
Yksi keskuksista on perustettava johonkin 
tieteellisesti vähemmän kehittyneeseen 
unionin jäsenvaltioon tai hyvin syrjäiselle 
alueelle. Tieteellisesti vähemmän 
kehittynyt maa määritellään sen mukaan, 
missä määrin se osallistuu entiseen 
seitsemänteen puiteohjelmaan:
jäsenvaltio, jolla on vähemmän kuin kaksi 
valittua hanketta miljoonaa asukasta 
kohden seitsemännessä puiteohjelmassa, 
on tukikelpoinen tämän toimen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 438
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4.1.1. Uusien maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen

4.1.1. Maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen

Or. fr

Perustelu

Tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännessä puiteohjelmassa tuettiin sekä uusia että jo 
olemassa olevia infrastruktuureja, mikä oli järkevää. Sanan "uusi" poistaminen otsikosta 
merkitsisi sitä, että tukea voitaisiin edelleen antaa jo olemassa oleville infrastruktuureille.
Mukauttamistoimien tukeminen, jotta olemassa oleva infrastruktuuri täyttäisi tämänhetkiset 
tarpeet, säästäisi aikaa ja rahaa.

Tarkistus 439
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on varmistaa Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien ja muiden 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
täytäntöönpano, pitkäaikainen kestävyys ja 
tehokas toiminta, mikä auttaa Eurooppaa 
vastaamaan tiedettä, teollisuutta ja 
yhteiskuntaa koskeviin suuriin haasteisiin.
Tarkoituksena on keskittyä erityisesti 
niihin infrastruktuureihin, joiden hallintoa 
ollaan perustamassa tai joiden hallinto on 
jo perustettu, esim. 
tutkimusinfrastruktuuria koskevan 
eurooppalaisen konsortion (ERIC) tai 
muun vastaavan eurooppalaisen tai 
kansainvälisen rakenteen perusteella.

Tavoitteena on varmistaa Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien ja muiden 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
täytäntöönpano, pitkäaikainen kestävyys ja 
tehokas toiminta, mikä käsittää Euroopan 
kannalta arvokkaat alueelliset 
huippuluokan infrastruktuurit ja auttaa 
Eurooppaa vastaamaan tiedettä, teollisuutta 
ja yhteiskuntaa koskeviin suuriin 
haasteisiin. Tarkoituksena on keskittyä 
erityisesti niihin infrastruktuureihin, joiden 
hallintoa ollaan perustamassa tai joiden 
hallinto on jo perustettu, esim. 
tutkimusinfrastruktuuria koskevan 
eurooppalaisen konsortion (ERIC) tai 
muun vastaavan eurooppalaisen tai 
kansainvälisen rakenteen perusteella.

Or. en
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Tarkistus 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on varmistaa Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien ja muiden 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
täytäntöönpano, pitkäaikainen kestävyys ja 
tehokas toiminta, mikä auttaa Eurooppaa 
vastaamaan tiedettä, teollisuutta ja 
yhteiskuntaa koskeviin suuriin haasteisiin.
Tarkoituksena on keskittyä erityisesti 
niihin infrastruktuureihin, joiden hallintoa 
ollaan perustamassa tai joiden hallinto on 
jo perustettu, esim. 
tutkimusinfrastruktuuria koskevan 
eurooppalaisen konsortion (ERIC) tai 
muun vastaavan eurooppalaisen tai 
kansainvälisen rakenteen perusteella.

Tavoitteena on varmistaa Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien ja muiden jo 
olemassa olevien Eurooppaan perustuvien
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
täytäntöönpano, pitkäaikainen kestävyys ja 
tehokas toiminta, mikä auttaa Eurooppaa 
vastaamaan tiedettä, teollisuutta ja 
yhteiskuntaa koskeviin suuriin haasteisiin.
Tarkoituksena on keskittyä erityisesti 
niihin infrastruktuureihin, joiden hallintoa 
ollaan perustamassa tai joiden hallinto on 
jo perustettu, esim. 
tutkimusinfrastruktuuria koskevan 
eurooppalaisen konsortion (ERIC) tai 
muun vastaavan eurooppalaisen tai 
kansainvälisen rakenteen perusteella.

Or. en

Tarkistus 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tukea on annettava myös 
tutkimusinfrastruktuureille, jotka eivät 
ole ESFRI:n luettelossa mutta joilla on 
tärkeä alueiden välinen tehtävä.
Horisontti 2020 -ohjelman pitäisi tukea 
myös tutkimusinfrastruktuuriin liittyvää 
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monikansallista yhteistyötä.
Komissio avustaa jäsenvaltioita niiden 
pyrkiessä optimoimaan 
tutkimuslaitoksiaan niin, että se luo EU:n 
laajuisen tietokannan kaikista avoimesti 
käytettävissä olevista alueellisista 
tutkimusinfrastruktuureista.

Or. en

Tarkistus 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.1 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimintavaiheeseen (esim. 
infrastruktuuriin pääsy, tietojen käsittely, 
ulottuvuus, koulutus ja kansainväliset 
yhteistyötoimet).

(c) toimintavaiheeseen (esim. 
infrastruktuuriin pääsy, tietojen käsittely, 
ulottuvuus, koulutus ja kansainväliset 
yhteistyötoimet), mikä käsittää juoksevien 
kustannusten tuen, jotta voidaan 
varmistaa kestävyys ja mahdollisimman 
korkea laatu.

Or. en

Tarkistus 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.1 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimintavaiheeseen (esim. 
infrastruktuuriin pääsy, tietojen käsittely, 
ulottuvuus, koulutus ja kansainväliset 
yhteistyötoimet).

(c) toimintavaiheeseen (esim. Euroopan 
tason koordinointitoimet, rajat ylittävä
infrastruktuuriin pääsy, tietojen käsittely, 
ulottuvuus, koulutus ja kansainväliset 
yhteistyötoimet).

Or. en
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Tarkistus 444
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.1 kohta – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) uudistamisvaiheeseen (esimerkkinä 
mukauttamistoimet, joilla varmistetaan, 
että olemassa olevat infrastruktuurit 
täyttävät strategiset tarpeet entistä 
tehokkaammin).

Or. fr

Perustelu

Tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännessä puiteohjelmassa tuettiin sekä uusia että jo 
olemassa olevia infrastruktuureja, mikä oli järkevää. Sanan "uusi" poistaminen otsikosta 
merkitsisi sitä, että tukea voitaisiin edelleen antaa jo olemassa oleville infrastruktuureille.
Mukauttamistoimien tukeminen, jotta olemassa oleva infrastruktuuri täyttäisi tämänhetkiset 
tarpeet, säästäisi aikaa ja rahaa.

Tarkistus 445
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tukee verkkoja, joilla yhdistetään ja 
integroidaan Euroopan laajuisesti keskeiset 
kansalliset tutkimusinfrastruktuurit.
Rahoituksella tuetaan erityisesti valtioiden 
välistä ja virtuaalista tutkijoiden pääsyä 
infrastruktuureihin sekä infrastruktuureissa 
tarjottavien palvelujen yhdenmukaistamista 
ja parantamista. Tällaista tukea olisi 
annettava noin sadalle 
infrastruktuuriverkolle kaikilla tieteen ja 
teknologian aloilla. Jopa 20 000 tutkijaa 
hyötyisi vuosittain pääsystä näihin 

Unioni tukee verkkoja, joilla yhdistetään ja 
integroidaan Euroopan laajuisesti keskeiset 
kansalliset tutkimusinfrastruktuurit.
Samalla keskitytään erityisesti edistämään 
EU-15:n ja EU-12:n jäsenvaltioiden 
tieteellisten yhteisöjen verkostoitumista ja 
integroitumista esimerkiksi entistä 
integroidumman 
tutkimusinfrastruktuurin kautta.
Rahoituksella tuetaan erityisesti valtioiden 
välistä ja virtuaalista tutkijoiden pääsyä 
infrastruktuureihin sekä infrastruktuureissa 
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rakenteisiin. tarjottavien palvelujen yhdenmukaistamista 
ja parantamista. Tällaista tukea olisi 
annettava noin sadalle 
infrastruktuuriverkolle kaikilla tieteen ja 
teknologian aloilla. Jopa 20 000 tutkijaa 
hyötyisi vuosittain pääsystä näihin 
rakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 446
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tukee verkkoja, joilla yhdistetään ja 
integroidaan Euroopan laajuisesti keskeiset 
kansalliset tutkimusinfrastruktuurit.
Rahoituksella tuetaan erityisesti valtioiden 
välistä ja virtuaalista tutkijoiden pääsyä 
infrastruktuureihin sekä infrastruktuureissa 
tarjottavien palvelujen yhdenmukaistamista 
ja parantamista. Tällaista tukea olisi 
annettava noin sadalle 
infrastruktuuriverkolle kaikilla tieteen ja 
teknologian aloilla. Jopa 20 000 tutkijaa 
hyötyisi vuosittain pääsystä näihin 
rakenteisiin.

Unioni tukee verkkoja, joilla yhdistetään ja 
integroidaan Euroopan laajuisesti keskeiset 
kansalliset sekä teoreettisen että sovelletun 
tutkimuksen infrastruktuurit.
Rahoituksella tuetaan erityisesti valtioiden 
välistä ja virtuaalista tutkijoiden pääsyä 
infrastruktuureihin sekä infrastruktuureissa 
tarjottavien palvelujen yhdenmukaistamista 
ja parantamista. Tällaista tukea olisi 
annettava noin sadalle 
infrastruktuuriverkolle kaikilla tieteen ja 
teknologian aloilla. Jopa 20 000 tutkijaa 
hyötyisi vuosittain pääsystä näihin 
rakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on saada vuoteen 2020 Tavoitteena on saada vuoteen 2020 
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mennessä aikaan yksi avoin 
eurooppalainen tila verkossa toteutettavalle 
tutkimukselle, jotta tutkijoilla olisi 
käytössään luotettavat, ajasta ja paikasta 
riippumattomat huipputason 
verkostoitumis- ja tietojenkäsittelypalvelut 
sekä saumaton ja avoin pääsy eScience-
ympäristöön ja maailmanlaajuisiin 
tietoresursseihin.

mennessä aikaan yksi avoin 
eurooppalainen tila verkossa toteutettavalle 
tutkimukselle, jotta tutkijoilla olisi 
käytössään luotettavat, ajasta ja paikasta 
riippumattomat huipputason 
verkostoitumis- ja tietojenkäsittelypalvelut 
sekä saumaton ja avoin pääsy eScience-
ympäristöön ja maailmanlaajuisiin 
tietoresursseihin. Siksi on aiheellista 
osoittaa 38 prosenttia tämän 
erityistavoitteen talousarviosta sähköisiä 
infrastruktuureja koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin.

Or. en

Tarkistus 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tukea 
annetaan maailmanlaajuisille tutkimus- ja 
koulutusverkoille, joissa tarjotaan pitkälle 
kehittyneitä, standardoituja ja 
laajennuskelpoisia alojen välisiä palveluja 
tilauksesta; verkko- ja pilvi-
infrastruktuurille, joiden laskenta- ja 
tietojenkäsittelykapasiteetti on käytännössä 
rajaton; kohti eksa-luokan laskentaa 
etenevälle suurteholaskentajärjestelmien 
ekosysteemille; ohjelmisto- ja 
palveluinfrastruktuurille esim. simulointia 
ja visualisointia varten; reaaliaikaisille 
yhteistyövälineille sekä yhteentoimivalle, 
avoimelle ja luotettavalle tieteellisten 
tietojen infrastruktuurille.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tukea 
annetaan maailmanlaajuisille tutkimus- ja 
koulutusverkoille, joissa tarjotaan pitkälle 
kehittyneitä, standardoituja ja 
laajennuskelpoisia instituutioiden ja alojen 
välisiä yhteisiä palveluja tilauksesta;
verkko- ja pilvi-infrastruktuurille, joiden 
laskenta- ja tietojenkäsittelykapasiteetti on 
käytännössä rajaton; kohti eksa-luokan 
laskentaa etenevälle 
suurteholaskentajärjestelmien 
ekosysteemille; ohjelmisto- ja 
palveluinfrastruktuurille esim. simulointia 
ja visualisointia varten; reaaliaikaisille 
yhteistyövälineille sekä yhteentoimivalle, 
avoimelle ja luotettavalle tieteellisten 
tietojen infrastruktuurille.

Or. en
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Tarkistus 449
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.1 kohta – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimille, joilla parannetaan 
tutkimusinfrastruktuurien 
yhteentoimivuutta sähköinen 
infrastruktuuri mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 kohta – 4.1.3 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koko maailman tieteellisten julkaisujen 
saantia sähköisesti Euroopan yliopistoissa 
ja tutkimuslaitoksissa tuetaan 
vakiinnuttamalla verkossa toimivaa 
avointa tieteellistä kirjastoa koskeva EU:n 
sähköinen infrastruktuuri.

Or. en

Tarkistus 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoituksella tuetaan 
yleiseurooppalaista etua palvelevia 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 

Unionin rahoituksella tuetaan 
yleiseurooppalaista etua palvelevia 
tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävän,
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operoivan henkilöstön koulutusta, 
henkilöstön ja parhaiden käytänteiden 
vaihtoa laitosten välillä sekä tärkeimpien 
alojen henkilöresursseja, kuten erityisiä 
uusia opetusohjelmia.

hallinnoivan ja operoivan henkilöstön 
koulutusta, henkilöstön ja parhaiden 
käytänteiden vaihtoa laitosten välillä, 
mukaan lukien ylemmän henkilöstön ja 
hankkeiden johtajien väliaikaista siirtoa 
koskevat järjestelyt, sekä tärkeimpien 
alojen henkilöresursseja, kuten erityisiä 
uusia opetusohjelmia.

Or. en

Tarkistus 452
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoituksella tuetaan 
yleiseurooppalaista etua palvelevia 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
operoivan henkilöstön koulutusta, 
henkilöstön ja parhaiden käytänteiden 
vaihtoa laitosten välillä sekä tärkeimpien 
alojen henkilöresursseja, kuten erityisiä 
uusia opetusohjelmia.

Unionin rahoituksella tuetaan 
yleiseurooppalaista etua palvelevia 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
operoivan henkilöstön koulutusta, 
henkilöstön ja parhaiden käytänteiden 
vaihtoa laitosten välillä sekä tärkeimpien 
alojen henkilöresursseja, kuten erityisiä 
uusia opetusohjelmia. Synergiaa ja 
yhdenmukaisuutta Marie Sklodowska 
Curie -toimien ja EIT:n osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen kanssa edistetään.

Or. en

Tarkistus 453
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoituksella tuetaan 
yleiseurooppalaista etua palvelevia 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 

Unionin rahoituksella tuetaan 
yleiseurooppalaista etua palvelevia 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
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operoivan henkilöstön koulutusta, 
henkilöstön ja parhaiden käytänteiden 
vaihtoa laitosten välillä sekä tärkeimpien 
alojen henkilöresursseja, kuten erityisiä 
uusia opetusohjelmia.

operoivan henkilöstön koulutusta, 
henkilöstön vaihtoa erityisesti EU-15:n ja
EU-12:n jäsenvaltioiden välillä ja
parhaiden käytänteiden vaihtoa laitosten 
välillä sekä tärkeimpien alojen 
henkilöresursseja, kuten erityisiä uusia 
opetusohjelmia.

Or. en

Tarkistus 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 kohta – 4.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on helpottaa 
maailmanlaajuisen 
tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä.
Kyseessä ovat tutkimusinfrastruktuurit, 
jotka edellyttävät rahoitusta ja sopimuksia 
globaalilla tasolla. Tarkoituksena on 
helpottaa Euroopan ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkimusinfrastruktuurien 
välistä yhteistyötä varmistamalla niiden 
maailmanlaajuinen yhteentoimivuus ja 
ulottuvuus sekä tehdä kansainväliset 
sopimukset infrastruktuurien 
vastavuoroisesta käytöstä, avoimuudesta 
tai yhteisrahoituksesta. Tältä osin on 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
maailman tutkimuslaitosten ylemmistä 
virkamiehistä muodostuvan Carnegie-
ryhmän suosituksiin. Huomiota 
kiinnitetään myös sen varmistamiseen, että 
unioni osallistuu asianmukaisella tavalla 
koordinointiin YK:n ja OECD:n kaltaisten 
kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tavoitteena on helpottaa 
maailmanlaajuisen 
tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä.
Kyseessä ovat tutkimusinfrastruktuurit, 
jotka edellyttävät rahoitusta ja sopimuksia 
globaalilla tasolla. Tarkoituksena on 
helpottaa Euroopan ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkimusinfrastruktuurien 
välistä yhteistyötä varmistamalla niiden 
maailmanlaajuinen yhteentoimivuus ja 
ulottuvuus sekä tehdä kansainväliset 
sopimukset infrastruktuurien 
vastavuoroisesta käytöstä, avoimuudesta 
tai yhteisrahoituksesta. Tältä osin on 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
maailman tutkimuslaitosten ylemmistä 
virkamiehistä muodostuvan Carnegie-
ryhmän suosituksiin. Huomiota 
kiinnitetään myös sen varmistamiseen, että 
unioni osallistuu asianmukaisella tavalla 
koordinointiin YK:n ja OECD:n kaltaisten 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Samalla 
käsitellään myös 
tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä 
kumppanuuksia kehittyvien maiden 
kanssa esimerkiksi osana Afrikan ja EU:n 
yhteistä strategiaa.
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Tarkistus 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Huippuosaamisen levittäminen ja 
osallistumispohjan laajentaminen
Euroopan tutkimus- ja innovointikuilujen 
sulkemisen edesauttamiseksi 
rakennerahastojen kanssa kehitetään 
täydentävyyttä ja tiivistä synergiaa sekä 
alkupäässä (jäsenvaltioiden valmiuksien 
kehittäminen, jotta ne voivat valmistautua 
paremmin osallistumiseensa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan) että 
loppupäässä (Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta johtuvien tutkimus- ja 
innovointitulosten hyödyntäminen ja 
levittäminen). Mahdollisuuksien mukaan 
edistetään kyseisen kahden välineen 
välistä yhteentoimivuutta. Kumulatiivista 
tai yhdistettyä rahoitusta kannustetaan.
Tässä yhteydessä toimenpiteillä pyritään 
hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan 
lahjakkuuspotentiaalia ja siten 
parantamaan tutkimuksen ja innovoinnin 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
vaikutusta, ja ne ovat erillään 
koheesiopolitiikan rahastojen 
toimintalinjoista ja toimista mutta 
täydentävät niitä. Näihin kuuluvat 
seuraavat toimenpiteet:
(a) Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja 
innovatiivisten alueiden yhdistäminen 
vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa 
kansainvälisesti johtavien vastaavien 
tahojen kanssa muualla Euroopassa.
Tämä käsittää henkilöstövaihtoon liittyvät 
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twinning-hankkeet, asiantuntijoiden 
neuvot ja avun sekä yhteisten 
strategioiden kehittämisen 
huippuosaamiskeskusten kehittämistä 
varten. Tätä voidaan rahoittaa 
koheesiopolitiikan varoista vähemmän 
kehittyneillä alueilla. Yhteyksien luomista 
innovatiivisiin klustereihin ja 
huippuosaamisen tunnistamista 
vähemmän kehittyneillä alueilla, myös 
vertaisarviointien avulla ja myöntämällä 
laatuleimoja kansainväliset standardit 
täyttäville laitoksille, pohditaan.
(b) Kilpailun käynnistäminen 
koheesioalueilla toimivien 
kansainvälisesti kilpailukykyisten 
tutkimuskeskusten perustamista varten;
kilpailun hakijoiden olisi oltava ryhmiä, 
joissa kussakin on mukana innovatiivinen 
mutta silti heikommin kehittynyt alue ja 
kansainvälisesti tunnustettu 
huippuosaamiskeskus muualla 
Euroopassa. Perustettujen uusien 
tutkimuslaitosten pohjana olevia 
tieteellisiä malleja arvioidaan 
huippuosaamisen periaatteen avulla; 
alueiden olisi esitettävä infrastruktuuria 
koskeva toimiva yleinen menettely ja 
luotava tutkimusta ja innovointia tukeva 
yleinen ympäristö ja käytettävä tähän 
rakennevarojaan; tällaisen kilpailun 
pitäisi täydentää tehokkaasti 
taloudellisesti heikompien alueiden toimia 
pyrittäessä kehittämään pitkän aikavälin 
älykästä erikoistumisstrategiaa;
(c) "ERA-tuolien" perustaminen 
tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa.
Näin luodaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikkialla 
eurooppalaisella tutkimusalueella. Tähän 
sisältyy institutionaalista tukea 
kilpailukykyisen tutkimusympäristön 
luomiseen ja niiden olosuhteiden 
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luomiseen, joilla 
huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään 
ja kehittymään niissä.
(d) "Laatuleiman" myöntäminen 
myönteisesti arvioidulle ERC:lle, Marie 
Sklodowska-Curie -toimelle tai 
ehdotuksille yhteistyöhankkeista, jotka 
eivät ole pystyneet saamaan rahoitusta 
talousarviorajoitteiden vuoksi. Kansallisia 
ja alueellisia rahastoja voitaisiin siten 
kannustaa rahoittamaan hankkeita, jotka 
täyttävät huippuosaamista koskevat 
vaatimukset mutta joille ei voida antaa 
rahoitusta EU:n varojen puutteen vuoksi.
(e) "Laatuleiman" myöntäminen 
loppuunsaatetuille hankkeille, jotta 
voidaan edistää seurannan (esimerkiksi 
kokeiluhankkeet, demonstrointihankkeet 
tai tutkimustulosten hyödyntäminen) 
rahoitusta kansallisista tai alueellisista 
lähteistä.
(f) ECR:n paluuapurahojen myöntäminen 
EU:n ulkopuolella parhaillaan 
työskenteleville tutkijoille, jotka haluavat 
työskennellä EU:ssa, tai EU:ssa jo 
työskenteleville tutkijoille, jotka haluavat 
muuttaa vähemmän kehittyneelle alueelle.
(g) Muiden tahojen kanssa toteutettavien 
tutkimusyhteistyöhankkeiden edunsaajina 
olevien järjestöjen ja pääasiassa muihin 
kuin hankkeeseen suoraan osallistuviin 
maihin sijoittautuneiden järjestöjen 
kesken allekirjoitettujen lisäsopimusten 
tukeminen, jonka erityistavoitteena on 
edesauttaa koulutusmahdollisuuksia 
(erityisesti tohtorintutkintoon tähtääviä ja 
tohtorintutkinnon jälkeisiä virkoja).
(h) Tutkimuksen ja innovoinnin 
laadukkaan institutionaalisen verkoston 
luomiseen tähtäävien menestyvien 
verkostojen vahvistaminen. Erityistä 
huomiota kiinnitetään Euroopan tiede- ja 
teknologiayhteistyöhön (COST) 
"huippuosaamiskeskittymien" 
(laadukkaiden tiedeyhteisöjen ja uran 
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alkuvaiheessa olevien tutkijoiden) 
määrittämiseksi ja yhdistämiseksi koko 
EU:ssa.
(i) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
osallistumista koskevien erityisten 
koulutusmekanismien laatiminen, jossa 
hyödynnetään täysimääräisesti 
kansallisten yhteyspisteiden kaltaisia 
olemassa olevia verkostoja.
(j) Apurahojen antaminen saataville 
tohtorintutkintoa ja tohtorintutkinnon 
jälkeistä tutkimusta varten sekä 
edistyneiden koulutusapurahojen 
antaminen insinööreille EU:n kaikkiin 
kansainvälisiin 
tutkimusinfrastruktuureihin 
pääsemiseksi, mukaan luettuina 
kansainvälisten tiedejärjestöjen 
hallinnoimat infrastruktuurit.
(k) Älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
kehittämisen ja seurannan tukeminen.
Politiikalle kehitetään tukijärjestely ja 
politiikan oppimista alueellisella tasolla 
helpotetaan kansainvälisellä 
vertaisarvioinnilla ja parhaiden 
käytänteiden jakamisella.
(l) Sellaisten verkkomarkkinoiden 
perustaminen, joilla voidaan mainostaa 
henkistä omaisuutta teollis- ja 
tekijänoikeuksien omistajien ja käyttäjien 
lähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon tämänhetkinen monien jäsenvaltioiden aivovuoto, joka on vakava 
ongelma unionissa, huippuosaaminen olisi hyödynnettävä täysin niin, että lisätään synergiaa 
Horisontti 2020 -ohjelman ja rakennerahastojen välillä esimerkiksi EP:n Matiasin 
mietinnössä jo ehdottaman kilpailun avulla. Alue käyttää tarvittavaan infrastruktuuriin omia 
varojaan ja EAKR:n rahoitusta, jotka eivät kuulu kilpailun piiriin. Horisontti 2020 -ohjelman 
rahoitusta olisi käytettävä huippututkimukseen.
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Tarkistus 456
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. TIEDE YHTEISKUNNASSA JA 
YHTEISKUNTAA VARTEN, KOHTI 
VASTUULLISTA TUTKIMUSTA JA 
INNOVOINTIA
4.1. Tuki yhteiskunnan osallistumiselle 
tutkimukseen ja innovointiin
Tuetaan yhteiskunnan osallistumista 
tutkimukseen ja innovointiin ja edistetään
alojen välistä tutkimusta ja innovointia ja 
tuetaan erityisesti kansalaisten 
osallistumista tutkimukseen ja 
innovointiin.
4.2. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen
Edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa 
tukemalla tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimusohjelmien suunnittelullisia 
muutoksia. Tämä käsittää sen eri 
ulottuvuudet, jotka liittyvät erityisesti 
seuraaviin: varmistetaan tasa-arvo 
tutkijan urilla ja päätöksenteossa ja 
sisällytetään sukupuolinäkökohdat 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
kehittämiseen.
4.3. Kansalaisten tiedelukutaidon 
kehittäminen
Kansalaisten tiedelukutaidon 
kehittäminen muodollisella ja 
epämuodollisella tiedekasvatuksella sekä 
tieteeseen perustuvan toiminnan 
levittäminen esimerkiksi tiedekeskuksissa;
tätä edellyttää tulevaisuuden 
yhteiskunnan kehittäminen ja se on 
perustana rinnakkaiselolle 
demokratiassa; tiede- ja teknologiaurien 
tekeminen houkutteleviksi nuorille 
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opiskelijoille sekä koulujen, 
tutkimuslaitosten, teollisuuden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kestävän vuorovaikutuksen edistäminen.
4.4. Tutkimuksen ja innovoinnin eettisen 
kehyksen edistäminen
Edistetään tutkimuksen ja innovoinnin 
eettistä säännöstöä, jonka perustana ovat 
muun muassa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan sisältyvät periaatteet 
ja kaikki asiaan liittyvä unionin 
lainsäädäntö ja yleissopimukset.
4.5 Tieteen tulosten avoimen saannin 
parantaminen
Parannetaan tieteellisten tulosten 
(erityisesti julkaisujen ja tiedon) avointa 
saantia, jotta voidaan varmistaa avoimuus 
ja luottamus toimijoiden välillä, edistää 
tieteellistä huippuosaamista ja erottaa 
toisistaan tiedon luomisen 
innovointimahdollisuudet ja taloudellinen 
kilpailukyky.
4.6. Vastuullisen tutkimuksen ja 
innovoinnin hallinnan kehittäminen
Kehitetään hallintaa, jotta vastuullista 
tutkimusta ja innovointia varten voidaan 
kehittää hallintokehys niin, että 
kannustetaan yhteiskunnan toimijoita 
(tutkijoita, kansalaisyhteiskuntaa, 
teollisuutta, poliitikkoja) tekemään työtä 
yhdessä koko tutkimus- ja 
innovointiprosessin aikana. Näin pyritään 
sovittamaan se ja sen tulokset ja 
vaikutukset yhteiskunnan odotuksiin, 
tarpeisiin ja arvoihin.
4.7 Tiedettä koskevan tiedon sekä 
viestinnän parantaminen
Tuetaan tieteellistä viestintää koskevan 
tietämyksen parantamista, jotta voidaan 
parantaa tutkijoiden, yleisten 
tiedotusvälineiden ja yleisön välisen 
vuorovaikutuksen laatua ja tehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vastuullinen tutkimus ja innovointi
Tieteen ja yhteiskunnan välisen 
tehokkaan vuoropuhelun 
aikaansaamiseksi, uusien lahjakkuuksien 
hankkimiseksi tieteeseen ja tieteellisen 
huippuosaamisen yhdistämiseksi 
yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja 
vastuullisuuteen tuetaan seuraavia 
toimia:
(a) Houkuttelevat tieteelliset ja 
teknologiset urat nuorille opiskelijoille:
edistetään tieteellisiä uria tieteen, 
teknologian ja insinööritieteen aloilla 
kouluissa; avataan yliopistoja nuorille 
opiskelijoille; alue- ja 
paikallisviranomaiset edistävät 
interaktiivisia ja houkuttelevia 
tiedemuseoita; edistetään kestävää 
vuorovaikutusta koulujen ja 
tutkimuslaitosten ja opiskelijoiden ja 
heidän vanhempiensa, tiedeaineiden 
opettajien ja tutkijoiden välillä.
(b) Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
sen molemmissa ulottuvuuksissa:
Varmistetaan tasa-arvo tutkijan urilla ja
sisällytetään sukupuolinäkökohdat 
tutkimuksen kehittämiseen; edistetään 
sukupuolten välistä tasa-arvoa erityisesti 
tukemalla tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia.
(c) Integroiminen yhteiskuntaan tieteen ja 
innovointikysymysten kannalta:
kansalaisten tiedekäsitysten seuranta ja 
kansalaisten tutkimus- ja 
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innovaatiopolitiikkaan osallistumisen 
tukeminen; annetaan yhteiskunnan 
kaikille toimijoille mahdollisuus toimia 
innovaatiosyklissä, jotta voidaan parantaa 
innovoinnin tulosten laatua, 
merkittävyyttä, hyväksyttävyyttä ja 
kestävyyttä niin, että yhteiskunnan edut ja 
arvot otetaan niissä huomioon;
yhteiskunnan edun edistäminen tiede- ja 
innovaatiokysymyksissä; seurataan 
kansalaisten käsitystä tieteestä ja tuetaan 
heidän osallistumistaan tieteen ja 
teknologian kehittämiseen liittyviin 
kysymyksiin. Tämä edellyttää erityisten 
taitojen, tietämyksen ja valmiuksien 
hankkimista yksilön ja organisaation 
tasolla sekä kansallisella ja valtioiden 
välisellä tasolla sekä sen seuraamista, 
miten kansalaiset suhtautuvat tieteeseen, 
ja kansalaisten tukemista osallistumaan 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan.
(d) kansalaisten tiedelukutaidon 
kehittäminen muodollisella ja 
epämuodollisella tiedekasvatuksella sekä 
tieteeseen perustuvan toiminnan 
levittäminen esimerkiksi tiedekeskuksissa;
tätä edellyttää tulevaisuuden 
yhteiskunnan kehittäminen työvoiman 
lähteenä ja perustana rinnakkaiselolle 
demokratiassa; yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja
luovuutta pyritään vaalimaan edistämällä 
soveltuvia tieteiden opetusmenetelmiä ja 
tutkimalla niitä, edistämällä parempaa 
virallista ja epävirallista tieteen ja 
teknologian opetusta, hankkeisiin 
perustuvia tieteellisiä toimia ja tutkijoiden 
ja muiden kuin tutkijoiden 
verkostoitumista kansallisella, EU:n ja 
kansainvälisellä tasolla. Tämä sisältää 
tiedelukutaitoisten kansalaisten 
edistämisen ja tukemisen tehokkaalla 
virallisella ja epävirallisella 
tiedekoulutuksella ja tieteeseen 
perustuvien toimien levittämisen 
erityisesti tiedekeskuksissa ja muilla 
asianmukaisilla keinoilla;



AM\907981FI.doc 57/134 PE492.815v01-00

FI

(e) Vapaa pääsy tieteellisiin tuloksiin ja 
tietoihin tieteellisen huippuosaamisen ja 
talouden kilpailukyvyn lisäämiseksi:
Kaikki EU:n rahoittamat 
tutkimushankkeet ja tieteelliset tulokset 
sisältävän yhden tietokannan 
edistäminen. Kansallisia ja alueellisia 
rahoitusviranomaisia kannustetaan 
jakamaan samat tiedot 
kansallisista/alueellisista hankkeista.
Tieteellisten tietojen sisällyttämistä tähän 
tietokantaan edistetään.
(f) Hallinto, jonka avulla kaikki 
sidosryhmät (tutkijat, viranomaiset, 
elinkeinoelämä) voivat kehittää 
yhteiskunnan tarpeita ja vaatimuksia 
kuuntelevaa vastuullista tutkimusta ja 
innovointia, sekä sen kehityksen 
seuraaminen; Muokataan vastuullisen 
tutkimuksen ja innovoinnin kehittämisen 
hallintaa sitouttamalla kaikki 
sidosryhmät, edistämällä tieteellisen 
asiantuntemuksen asemaa 
päätöksentekoprosessissa, erityisesti 
tutkijoiden ja riippumattomien 
tutkimusjärjestöjen osallistumista 
yhteiskunnallisiin ristiriitoihin ja 
riskinhallintaan liittyviin kysymyksiin.
Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa edistetään tutkimuksen ja 
innovoinnin eettistä säännöstöä, jonka 
perustana ovat muun muassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät 
periaatteet ja kaikki asiaan liittyvä 
unionin lainsäädäntö ja yleissopimukset.
Luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunto 
otetaan huomioon.
(g) Tieteellistä viestintää koskeva 
tietämys, jotta voidaan parantaa 
tutkijoiden, yleisten tiedotusvälineiden ja 
yleisön välisen vuorovaikutuksen 
toimivuutta. Jotta osaaminen liikkuisi 
paremmin tiedeyhteisössä ja laajemman 
yleisön parissa, julkisesti rahoitettujen 
tutkimusten tulosten saatavuutta ja 
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käyttöä kehitetään. Tällä lisätään tietoa 
tieteen välittämisestä tutkijoiden, 
tiedotusvälineiden ja yleisön välisen 
vuorovaikutuksen laadun ja tehokkuuden 
parantamiseksi ja edistetään kansalaisten 
laajempaa osallistumista aktiivisena 
sidosryhmänä ja mahdollisuuksien 
mukaan ja tarvittaessa, tutkimuksen 
osallistujina.

Or. en

Tarkistus 458
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Teollisuuden johtoasema Teollisuuden ja palvelualan johtoasema

Or. ro

Tarkistus 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

Se, että Euroopan teollisuus pystyy 
onnistuneesti omaksumaan ja ottamaan 
käyttöön mahdollistavia teknologioita, on 
yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 

Se, että Euroopan teollisuus pystyy 
onnistuneesti omaksumaan ja ottamaan 
käyttöön mahdollistavia teknologioita, on 
yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää
yksilöllisiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
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haasteisiin. Rahoitukseen kuuluu 
olennaisena osana se, että innovointitoimet 
yhdistetään t&k-toimiin.

haasteisiin. Rahoitukseen kuuluu 
olennaisena osana se, että innovointitoimet 
yhdistetään t&k-toimiin. Huomattava 
paino annetaan pienille ja keskisuurille 
hankkeille.

Or. en

Tarkistus 460
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Se, että Euroopan teollisuus pystyy
onnistuneesti omaksumaan ja ottamaan 
käyttöön mahdollistavia teknologioita, on 
yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Rahoitukseen kuuluu 
olennaisena osana se, että innovointitoimet 
yhdistetään t&k-toimiin.

Se, että Euroopan palveluala ja teollisuus
pystyvät onnistuneesti omaksumaan ja 
ottamaan käyttöön mahdollistavia 
teknologioita, on yksi keskeinen tekijä 
Euroopan tuottavuuden ja 
innovointikapasiteetin vahvistamisessa 
sekä sen varmistamisessa, että Euroopalla 
on kehittynyt, kestävä ja kilpailukykyinen 
talous, maailman johtoasema korkean 
teknologian sovellusten alalla ja valmiudet 
kehittää yksilöllisiä ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.
Rahoitukseen kuuluu olennaisena osana se, 
että innovointitoimet yhdistetään t&k-
toimiin.

Or. ro

Tarkistus 461
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta Keskeinen osa erityistavoitetta
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"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet
valmistusjärjestelmät. Useissa 
innovatiivisissa tuotteissa on käytetty 
hyödyksi useita näitä teknologioita yhtä 
aikaa yksittäisinä tai integroituina osina.
Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.
Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet
valmistusjärjestelmät. Useissa 
innovatiivisissa tuotteissa on käytetty 
hyödyksi useita näitä teknologioita yhtä 
aikaa yksittäisinä tai integroituina osina.
Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.
Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi.

Or. en

Tarkistus 462
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Useissa 
innovatiivisissa tuotteissa on käytetty 
hyödyksi useita näitä teknologioita yhtä 

Keskeinen osa erityistavoitetta
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Useissa 
innovatiivisissa tuotteissa on käytetty 
hyödyksi useita näitä teknologioita yhtä 
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aikaa yksittäisinä tai integroituina osina.
Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.
Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

aikaa yksittäisinä tai integroituina osina
samoin kuin valtavaa määrää tieteen 
perustutkimuksen ja erityisesti 
matematiikan tuloksia. Vaikka innovointi 
on osa kaikkea teknologiaa, useiden 
mahdollistavien teknologioiden ja 
matemaattisten työkalujen yhdistämisestä 
saatava hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.
Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden ja perustavien 
tieteellisten tulosten runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

Or. en

Tarkistus 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Useissa 
innovatiivisissa tuotteissa on käytetty 
hyödyksi useita näitä teknologioita yhtä 
aikaa yksittäisinä tai integroituina osina.
Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.

Keskeinen osa erityistavoitetta
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia,
vesiteknologia kehittyneet materiaalit ja 
kehittyneet valmistusjärjestelmät. Useissa 
innovatiivisissa tuotteissa on käytetty 
hyödyksi useita näitä teknologioita yhtä 
aikaa yksittäisinä tai integroituina osina.
Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.



PE492.815v01-00 62/134 AM\907981FI.doc

FI

Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

Or. en

Tarkistus 464
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuki keskittyy erityisesti esikaupalliseen 
ja kilpailua edeltävään vaiheeseen.
Rahoituksella pyritään poistamaan yleisiä 
teknologisia esteitä sen sijaan, että 
valittaisiin voittajia tai rahoitettaisiin 
tiettyjä tuotantolinjoja ja yksittäisten 
yritysten toimintaa. Toimet suunnitellaan 
niin, että ne tukevat teollisuuden 
kilpailukykyä kannustamalla teollisuutta 
parantamaan erityisesti resurssien ja 
energian tehokasta käyttöä ja että ne 
lisäävät teollisuuden tutkimus- ja 
innovointi-investointeja.

Or. en

Tarkistus 465
Maria Da Graça Carvalho

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

Innovaatiotoimiin lukeutuu yksittäisten 
teknologioiden yhdentäminen, valmiuksien 
demonstrointi innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, 
käyttäjiä ja asiakkaita koskevat 
pilottihankkeet toteutettavuuden ja 
lisäarvon todistamiseksi sekä laajamittaiset 
demonstroinnit, jotta tutkimustulosten 
saattaminen markkinoille helpottuu.

Innovaatiotoimiin lukeutuu yksittäisten 
teknologioiden yhdentäminen, valmiuksien 
demonstrointi innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, 
käyttäjiä ja asiakkaita koskevat 
pilottihankkeet toteutettavuuden ja 
lisäarvon todistamiseksi sekä laajamittaiset 
demonstroinnit, jotta tutkimustulosten 
saattaminen markkinoille helpottuu. On 
myös tärkeää tukea Euroopan tasolla 
innovointiin liittyvää alhaalta ylös 
-menettelyä, joka perustuu yhteistyöhön, 
joka on hajautettua ja joka etenee 
asteittain, sekä nuorten innovoijien ja 
hautomoiden/kiihdyttimien digitaalista ja 
fyysistä liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 466
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiotoimiin lukeutuu yksittäisten 
teknologioiden yhdentäminen, valmiuksien 
demonstrointi innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, 
käyttäjiä ja asiakkaita koskevat 
pilottihankkeet toteutettavuuden ja 
lisäarvon todistamiseksi sekä laajamittaiset 
demonstroinnit, jotta tutkimustulosten 
saattaminen markkinoille helpottuu.

Innovaatiotoimiin lukeutuu yksittäisten 
teknologioiden yhdentäminen, valmiuksien 
demonstrointi innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, 
käyttäjiä ja asiakkaita koskevat 
pilottihankkeet toteutettavuuden ja 
lisäarvon todistamiseksi sekä laajamittaiset 
demonstroinnit, jotta tutkimustulosten 
saattaminen markkinoille helpottuu.
Markkinatoimia lähellä olevia toimia 
rahoitetaan etupäässä rahoitusvälineiden 
avulla.

Or. en



PE492.815v01-00 64/134 AM\907981FI.doc

FI

Tarkistus 467
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiotoimiin lukeutuu yksittäisten 
teknologioiden yhdentäminen, valmiuksien 
demonstrointi innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, 
käyttäjiä ja asiakkaita koskevat 
pilottihankkeet toteutettavuuden ja 
lisäarvon todistamiseksi sekä laajamittaiset 
demonstroinnit, jotta tutkimustulosten 
saattaminen markkinoille helpottuu.

Innovaatiotoimiin lukeutuu yksittäisten 
teknologioiden yhdentäminen, valmiuksien 
demonstrointi innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, 
käyttäjiä ja asiakkaita koskevat 
pilottihankkeet toteutettavuuden ja 
lisäarvon todistamiseksi sekä laajamittaiset 
demonstroinnit, jotta tutkimustulosten 
saattaminen markkinoille helpottuu ja jotta 
pienten ja keskisuurten hankkeiden 
toteuttaminen valmistaa tietä suuren 
mittakaavan hankkeille.

Or. en

Tarkistus 468
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti nano- ja bioteknologiassa 
sidosryhmien ja suuren yleisön 
osallistumisella pyritään lisäämään 
tietoisuutta hyödyistä ja riskeistä.
Turvallisuusarviointia ja näiden 
teknologioiden käyttöönottoon liittyvien 
riskien hallinnointia tarkastellaan 
järjestelmällisesti.

Erityisesti nano- ja bioteknologiassa 
sidosryhmien ja suuren yleisön 
osallistumisella pyritään lisäämään 
tietoisuutta hyödyistä ja riskeistä.
Turvallisuusarviointia ja näiden 
teknologioiden käyttöönottoon liittyvien 
riskien hallinnointia tarkastellaan 
järjestelmällisesti. Kehitetään perusteita ja 
avoimia menettelyjä, joiden avulla 
arvioidaan kehityksen aikaisessa 
vaiheessa uuden teknologian 
yhteiskunnallista tarpeellisuutta ja sen 
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yhteiskunnallista hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sellaisten testausmenetelmien 
kehittäminen ja käyttö, jotka ovat entistä 
ennustavampia ja jotka liittyvät 
ihmiselämän realiteetteihin, riskien 
arviointiin ja lääketieteelliseen 
tutkimukseen

Or. fr

Perustelu

Entistä ennustavampien ja entistä relevantimpien testausmenetelmien kehittämisen 
tarkoituksena on saavuttaa yhteinen kansainvälinen tavoite, jonka mukaan turvallisuustestien 
ja lääketieteellisen tutkimuksen pitäisi olla entistä tehokkaampaa ja halvempaa ja sen pitäisi 
liittyä entistä paremmin ihmiselämän realiteetteihin.

Tarkistus 470
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ennustavien ja ihmisen kannalta 
merkittävien turvallisuustestauksen, 
riskinarvioinnin ja terveystutkimuksen 
välineiden kehittäminen ja soveltaminen

Or. en
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Tarkistus 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vesiteknologia

Or. en

Tarkistus 472
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Useat toimet koskevat tieto- ja 
viestintäteknologian teolliseen ja 
teknologiseen johtoasemaan liittyviä 
haasteita, ja ne kattavat tieto- ja 
viestintäteknologian yleiset tutkimus- ja 
innovaatiolinjaukset, mukaan lukien 
erityisesti seuraavat:

Useat toimet koskevat tieto- ja 
viestintäteknologian teolliseen ja 
teknologiseen johtoasemaan liittyviä 
haasteita, ja ne kattavat tieto- ja 
viestintäteknologian standardit ja 
protokollat sekä tieto- ja 
viestintäteknologian yleiset tutkimus- ja 
innovaatiolinjaukset, mukaan lukien 
erityisesti seuraavat:

Or. ro

Tarkistus 473
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.1.1. Komponenttien ja järjestelmien uusi 
sukupolvi: kehittyneiden ja älykkäiden 

1.1.1. Komponenttien ja järjestelmien uusi 
sukupolvi: tietojärjestelmien ja
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sulautettujen komponenttien ja
järjestelmien tekninen suunnittelu

kehittyneiden ja älykkäiden sulautettujen 
järjestelmien ja komponenttien tekninen 
suunnittelu

Or. fr

Tarkistus 474
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on säilyttää Euroopan 
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät älykkäisiin 
sulautettuihin komponentteihin ja
järjestelmiin. Niihin kuuluvat myös mikro-
nano-bio-järjestelmät, orgaaninen 
elektroniikka, laajan pinta-alan integrointi, 
esineiden internetiin liittyvät teknologiat, 
mukaan lukien kehittyneiden palvelujen 
tarjoamista tukevat alustat, älykkäät 
integroidut järjestelmät, järjestelmien 
järjestelmät ja monimutkainen 
järjestelmäsuunnittelu.

Tavoitteena on säilyttää Euroopan 
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät suuriin 
tietojärjestelmiin sekä älykkäisiin 
sulautettuihin järjestelmiin ja 
komponentteihin. Niihin kuuluvat myös 
mikro-nano-bio-järjestelmät, orgaaninen 
elektroniikka, laajan pinta-alan integrointi, 
esineiden internetiin liittyvät teknologiat, 
mukaan lukien kehittyneiden palvelujen 
tarjoamista tukevat alustat, älykkäät 
integroidut järjestelmät, järjestelmien 
järjestelmät ja monimutkainen 
järjestelmäsuunnittelu.

Or. fr

Tarkistus 475
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on säilyttää Euroopan 
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät älykkäisiin
sulautettuihin komponentteihin ja 
järjestelmiin. Niihin kuuluvat myös mikro-

Tavoitteena on säilyttää Euroopan 
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät älykkäisiin 
sulautettuihin komponentteihin ja 
järjestelmiin. Niihin kuuluvat myös mikro-
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nano-bio-järjestelmät, orgaaninen 
elektroniikka, laajan pinta-alan integrointi, 
esineiden internetiin liittyvät teknologiat, 
mukaan lukien kehittyneiden palvelujen 
tarjoamista tukevat alustat, älykkäät 
integroidut järjestelmät, järjestelmien 
järjestelmät ja monimutkainen 
järjestelmäsuunnittelu.

nano-bio-järjestelmät, orgaaninen 
elektroniikka, kvanttitietokoneet, laajan 
pinta-alan integrointi, esineiden internetiin 
liittyvät teknologiat, mukaan lukien 
kehittyneiden palvelujen tarjoamista 
tukevat alustat, sensorit, älykkäät 
integroidut järjestelmät, hajautetut 
järjestelmät ja järjestelmien järjestelmät ja 
monimutkainen järjestelmäsuunnittelu.

Or. en

Tarkistus 476
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on säilyttää Euroopan 
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät älykkäisiin 
sulautettuihin komponentteihin ja 
järjestelmiin. Niihin kuuluvat myös mikro-
nano-bio-järjestelmät, orgaaninen 
elektroniikka, laajan pinta-alan integrointi, 
esineiden internetiin liittyvät teknologiat, 
mukaan lukien kehittyneiden palvelujen 
tarjoamista tukevat alustat, älykkäät 
integroidut järjestelmät, järjestelmien 
järjestelmät ja monimutkainen 
järjestelmäsuunnittelu.

Tavoitteena on säilyttää Euroopan
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät älykkäisiin 
sulautettuihin komponentteihin ja 
järjestelmiin. Niihin kuuluvat myös mikro-
nano-bio-järjestelmät, orgaaninen 
elektroniikka, laskennallinen 
systeemibiologia, laajan pinta-alan 
integrointi, esineiden internetiin liittyvät 
teknologiat, mukaan lukien kehittyneiden 
palvelujen tarjoamista tukevat alustat, 
älykkäät integroidut järjestelmät, 
järjestelmien järjestelmät ja 
monimutkainen järjestelmäsuunnittelu.

Or. en

Tarkistus 477
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää eurooppalaisia 
resursseja prosessori- ja 
järjestelmäarkkitehtuurissa, 
yhteenliitettävyys- ja tiedon 
lokalisointiteknologioissa, pilvipalveluissa, 
rinnakkaisessa tietojenkäsittelyssä ja 
simulointiohjelmistoissa kaikille 
markkinoiden 
tietojenkäsittelysegmenteille.

Tavoitteena on edistää eurooppalaisia 
resursseja prosessori- ja 
järjestelmäarkkitehtuurissa, 
yhteenliitettävyys- ja tiedon 
lokalisointiteknologioissa, pilvipalveluissa,
suuren mittakaavan tietojenkäsittelyssä ja 
supertietokoneissa, "suurissa 
tietomäärissä", rinnakkaisessa 
tietojenkäsittelyssä ja 
simulointiohjelmistoissa kaikille 
markkinoiden 
tietojenkäsittelysegmenteille.

Or. en

Tarkistus 478
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä kehittämällä, 
hallinnoimalla ja muokkaamalla seuraavan 
sukupolven internetiä, joka asteittain 
korvaa nykyisen internetin, kiinteät ja 
matkaviestinverkot ja 
palveluinfrastruktuurit ja mahdollistaa 
triljoonien laitteiden yhteenliittämisen
(esineiden internet) lukuisissa 
operaattoreissa ja lukuisilla aloilla. Tämä 
tulee muuttamaan tapaa, jolla 
kommunikoimme, haemme tietoja ja 
käytämme tietoja. Tähän kuuluvat 
verkkoja, ohjelmistoja, palveluja, 
tietoverkkoturvallisuutta, yksityisyyttä, 
luottamusta, langatonta viestintää, kaikkia 
optisia verkkoja, immersiivistä 
interaktiivista multimediaa ja verkkoon 
liitettyjä tulevaisuuden yrityksiä koskeva 

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä kehittämällä, 
hallinnoimalla ja muokkaamalla seuraavan 
sukupolven internetiä, joka asteittain 
korvaa nykyisen internetin, kiinteät ja 
matkaviestinverkot ja 
palveluinfrastruktuurit ja mahdollistaa 
triljoonien laitteiden yhteenliittämisen
(esineiden internet) lukuisissa 
operaattoreissa ja lukuisilla aloilla. Tämä 
tulee muuttamaan tapaa, jolla 
kommunikoimme, haemme tietoja ja 
käytämme tietoja. Tähän kuuluvat 
verkkoja, infrastruktuureja, ohjelmistoja, 
palveluja, tietoverkkoturvallisuutta, 
yksityisyyttä, luottamusta, langatonta 
viestintää, kaikkia optisia verkkoja, 
immersiivistä interaktiivista multimediaa ja 
verkkoon liitettyjä tulevaisuuden yrityksiä 
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tutkimus ja innovointi. koskeva tutkimus ja innovointi. Tukea 
annetaan etenkin avoimen ja jaetun
lähdekoodin järjestelmien kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 479
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä kehittämällä, 
hallinnoimalla ja muokkaamalla seuraavan 
sukupolven internetiä, joka asteittain 
korvaa nykyisen internetin, kiinteät ja 
matkaviestinverkot ja 
palveluinfrastruktuurit ja mahdollistaa 
triljoonien laitteiden yhteenliittämisen
(esineiden internet) lukuisissa 
operaattoreissa ja lukuisilla aloilla. Tämä 
tulee muuttamaan tapaa, jolla 
kommunikoimme, haemme tietoja ja 
käytämme tietoja. Tähän kuuluvat 
verkkoja, ohjelmistoja, palveluja, 
tietoverkkoturvallisuutta, yksityisyyttä, 
luottamusta, langatonta viestintää, kaikkia 
optisia verkkoja, immersiivistä 
interaktiivista multimediaa ja verkkoon 
liitettyjä tulevaisuuden yrityksiä koskeva 
tutkimus ja innovointi.

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä kehittämällä, 
hallinnoimalla ja muokkaamalla seuraavan 
sukupolven internetiä, joka asteittain 
korvaa nykyisen internetin, kiinteät ja 
matkaviestinverkot ja 
palveluinfrastruktuurit ja mahdollistaa 
triljoonien laitteiden yhteenliittämisen
(esineiden internet) lukuisissa 
operaattoreissa ja lukuisilla aloilla. Tämä 
tulee muuttamaan tapaa, jolla 
kommunikoimme, haemme tietoja ja 
käytämme tietoja. Tähän kuuluvat 
verkkoja, ohjelmistoja, palveluja, 
tietoverkkoturvallisuutta, yksityisyyttä, 
luottamusta ja sosiaalisia vaikutuksia, 
langatonta viestintää, kaikkia optisia 
verkkoja, immersiivistä interaktiivista 
multimediaa ja verkkoon liitettyjä 
tulevaisuuden yrityksiä koskeva tutkimus 
ja innovointi.

Or. en

Tarkistus 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1.1.4. Sisältöteknologiat ja tiedonhallinta:
digitaalisia sisältöjä ja luovuutta palveleva 
tieto- ja viestintäteknologia

1.1.4. Sisältöteknologiat ja tiedonhallinta:
digitaalisia sisältöjä, kulttuuriteollisuutta, 
kulttuuriperintö ja matkailu mukaan 
lukien, ja luovuutta palveleva tieto- ja
viestintätekniikka;

Or. en

Tarkistus 481
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja 
kansalaisille uusia välineitä kaikenlaisen 
digitaalisen sisällön luomiseen, käyttöön ja 
säilyttämiseen millä kielellä tahansa ja 
valtavien tietomäärien, myös yhdistettyjen 
tietojen, mallintamiseen, analysoimiseen ja 
visualisoimiseen. Näihin kuuluvat kieliä, 
opetusta, interaktiivisuutta, digitaalista 
säilytystä, sisältöön pääsyä ja analytiikkaa 
koskevat uudet teknologiat sekä 
tiedonlouhintaan perustuvia älykkäitä 
tiedonhallintajärjestelmiä, koneoppimista, 
tilastoanalyyseja ja visuaalista 
tietojenkäsittelyä koskevat teknologiat.

Tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja 
kansalaisille uusia välineitä kaikenlaisen 
digitaalisen sisällön luomiseen, käyttöön ja 
säilyttämiseen millä kielellä tahansa ja 
valtavien tietomäärien, myös yhdistettyjen 
tietojen, mallintamiseen, analysoimiseen ja 
visualisoimiseen. Näihin kuuluvat kieliä, 
opetusta, interaktiivisuutta (mukaan lukien 
kosketus-, puhe- ja bioliittymät),
digitaalista säilytystä ja rekonstruktiota, 
sisältöön pääsyä ja analytiikkaa koskevat 
uudet teknologiat sekä tiedonlouhintaan 
perustuvia älykkäitä 
tiedonhallintajärjestelmiä, suuren 
mittakaavan tietojenkäsittelyä,
koneoppimista ja koneellista tietoa, 
tilastoanalyyseja ja visuaalista 
tietojenkäsittelyä koskevat teknologiat.

Or. en

Tarkistus 482
Patrizia Toia
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja 
kansalaisille uusia välineitä kaikenlaisen 
digitaalisen sisällön luomiseen, käyttöön ja 
säilyttämiseen millä kielellä tahansa ja 
valtavien tietomäärien, myös yhdistettyjen 
tietojen, mallintamiseen, analysoimiseen ja 
visualisoimiseen. Näihin kuuluvat kieliä, 
opetusta, interaktiivisuutta, digitaalista 
säilytystä, sisältöön pääsyä ja analytiikkaa 
koskevat uudet teknologiat sekä 
tiedonlouhintaan perustuvia älykkäitä 
tiedonhallintajärjestelmiä, koneoppimista, 
tilastoanalyyseja ja visuaalista 
tietojenkäsittelyä koskevat teknologiat.

Tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja 
kansalaisille uusia välineitä kaikenlaisen 
digitaalisen sisällön luomiseen, käyttöön ja 
säilyttämiseen millä kielellä tahansa ja 
valtavien tietomäärien, myös yhdistettyjen 
tietojen, mallintamiseen, analysoimiseen ja 
visualisoimiseen. Näihin kuuluvat kieliä, 
opetusta, interaktiivisuutta, digitaalista 
säilytystä, kulttuuristen resurssien 
saantia, sisältöön pääsyä ja analytiikkaa 
koskevat uudet teknologiat sekä 
tiedonlouhintaan perustuvia älykkäitä 
tiedonhallintajärjestelmiä, koneoppimista, 
tilastoanalyyseja ja visuaalista 
tietojenkäsittelyä koskevat teknologiat.

Or. it

Tarkistus 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja 
kansalaisille uusia välineitä kaikenlaisen 
digitaalisen sisällön luomiseen, käyttöön ja 
säilyttämiseen millä kielellä tahansa ja 
valtavien tietomäärien, myös yhdistettyjen 
tietojen, mallintamiseen, analysoimiseen ja 
visualisoimiseen. Näihin kuuluvat kieliä, 
opetusta, interaktiivisuutta, digitaalista 
säilytystä, sisältöön pääsyä ja analytiikkaa 
koskevat uudet teknologiat sekä 
tiedonlouhintaan perustuvia älykkäitä 
tiedonhallintajärjestelmiä, koneoppimista, 
tilastoanalyyseja ja visuaalista 
tietojenkäsittelyä koskevat teknologiat.

Tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja 
kansalaisille uusia välineitä kaikenlaisen 
digitaalisen sisällön luomiseen, käyttöön ja 
säilyttämiseen millä kielellä tahansa ja 
valtavien tietomäärien, myös yhdistettyjen 
tietojen, mallintamiseen, analysoimiseen ja 
visualisoimiseen. Näihin kuuluvat kieliä, 
opetusta, interaktiivisuutta, digitaalista 
säilytystä, sisältöön pääsyä ja analytiikkaa 
koskevat uudet teknologiat sekä 
tiedonlouhintaan perustuvia älykkäitä 
tiedonhallintajärjestelmiä esimerkiksi 
matkailun alalla, koneoppimista, 
tilastoanalyyseja ja visuaalista 
tietojenkäsittelyä koskevat teknologiat.
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Or. en

Tarkistus 484
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on vahvistaa Euroopan 
tieteellistä ja teollista johtoasemaa teollis-
ja palvelurobotiikassa, kognitiivisissa 
järjestelmissä, kehittyneissä rajapinnoissa 
ja älytiloissa sekä tuntevien koneiden 
alalla. Tavoite pohjautuu siihen, että 
tietojenkäsittely ja verkottuminen ovat 
lisääntyneet ja valmiudet rakentaa oppivia, 
mukautuvia ja reagoivia järjestelmiä ovat 
edistyneet.

Tavoitteena on vahvistaa Euroopan 
tieteellistä ja teollista johtoasemaa teollis-
ja palvelurobotiikassa, kognitiivisissa 
järjestelmissä, tekoälyn ja neurotieteen 
alalla, kehittyneissä rajapinnoissa ja 
älytiloissa sekä tuntevien koneiden alalla.
Tavoite pohjautuu laitteiden koon 
pienentämiseen sekä siihen, että 
tietojenkäsittely ja verkottuminen ovat 
lisääntyneet ja valmiudet rakentaa oppivia, 
mukautuvia ja reagoivia järjestelmiä ovat 
edistyneet.

Or. en

Tarkistus 485
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.6 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

innovointilinjaukset, joita tuetaan 
asiaankuuluvan yhteiskunnallisen haasteen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 486
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.6 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kuhunkin näihin seitsemään keskeiseen 
toimeen sisältyy myös tieto- ja 
viestintäteknologiapohjaisia 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut, 
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.
Unionin rahoitusta annetaan laitoksille ja 
infrastruktuureille, joita voivat käyttää 
yhdessä useat toimijat, myös pienet ja 
keskisuuret yritykset.

Or. en

Tarkistus 487
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.6 kohta – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 kohta – 1.1.6 kohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1.6 a. Tulevaisuuden sääntelylliset ja 
taloudelliset haasteet:
Tavoitteena on tutkia, miten ja missä 
mahdollisesti tarvittaisiin uusia 
sääntelykehyksiä, joissa otetaan 
huomioon uudet suhteet kansalaisten ja 
heidän yhteiskuntiensa samoin kuin 
markkinoiden ja niiden kuluttajien välillä.
Tämä käsittää monitieteisen tutkimuksen, 
jossa oikeudellinen analyysi yhdistyy 
teknologisten muutosten taloudellisiin, 
kulttuurisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.

Or. en

Tarkistus 489
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – johdantokappale



PE492.815v01-00 76/134 AM\907981FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1.2. Nanoteknologia 1.2. Nanoteknologia ja kvanttioptiikka

Or. en

Tarkistus 490
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Eri tieteenalojen yhtymäkohdissa 
tapahtuvalla tietojen kehittämisellä ja 
integroinnilla pyritään luomaan uusia 
tuotteita, jotka tarjoaisivat kestäviä 
ratkaisuja monilla aloilla.

Eri tieteenalojen yhtymäkohdissa 
tapahtuvalla tietojen kehittämisellä ja 
integroinnilla pyritään luomaan uusia 
tuotteita, jotka tarjoaisivat kestäviä 
ratkaisuja monilla aloilla ennalta 
varautumisen periaate huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 491
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.2.2. Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen

1.2.2. Nanoteknologian ja kvanttioptiikan 
turvallisen kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen

Or. en

Tarkistus 492
Angelika Niebler



AM\907981FI.doc 77/134 PE492.815v01-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

Ennakoivan ja tiedepohjaisen 
nanoteknologioiden hallinnoinnin 
mahdollistamiseksi tieteellistä tietämystä 
nanoteknologian mahdollisesta 
vaikutuksesta terveyteen tai ympäristöön 
edistetään. Lisäksi tarjotaan validoituja 
tieteellisiä välineitä ja alustoja vaarojen, 
altistumisen ja riskien arvioimiseksi ja 
hallinnoimiseksi koko nanomateriaalien ja 
-järjestelmien elinkaaren ajaksi.

Ennakoivan ja tiedepohjaisen 
nanoteknologioiden hallinnoinnin 
mahdollistamiseksi tieteellistä tietämystä 
nanoteknologian ja kvanttioptiikan
mahdollisesta vaikutuksesta terveyteen tai 
ympäristöön edistetään. Lisäksi tarjotaan 
validoituja tieteellisiä välineitä ja alustoja 
vaarojen, altistumisen ja riskien 
arvioimiseksi ja hallinnoimiseksi koko 
nanomateriaalien ja -järjestelmien 
elinkaaren ajaksi.

Or. en

Tarkistus 493
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Ennakoivan ja tiedepohjaisen 
nanoteknologioiden hallinnoinnin 
mahdollistamiseksi tieteellistä tietämystä 
nanoteknologian mahdollisesta 
vaikutuksesta terveyteen tai ympäristöön 
edistetään. Lisäksi tarjotaan validoituja 
tieteellisiä välineitä ja alustoja vaarojen, 
altistumisen ja riskien arvioimiseksi ja 
hallinnoimiseksi koko nanomateriaalien ja 
-järjestelmien elinkaaren ajaksi.

Ennakoivan ja tiedepohjaisen 
nanoteknologioiden hallinnoinnin 
mahdollistamiseksi tieteellistä tietämystä 
nanoteknologian mahdollisesta 
vaikutuksesta terveyteen tai ympäristöön 
edistetään. Lisäksi tarjotaan validoituja ja 
tarkoituksenmukaisia tieteellisiä välineitä 
ja alustoja, joihin ei liity eläinkokeita,
vaarojen, altistumisen ja riskien 
arvioimiseksi ja hallinnoimiseksi koko 
nanomateriaalien ja -järjestelmien 
elinkaaren ajaksi.

Or. en
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Tarkistus 494
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.2.3. Nanoteknologian yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden kehittäminen

1.2.3. Nanoteknologian ja kvanttioptiikan 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
kehittäminen

Or. en

Tarkistus 495
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian käyttöönoton inhimilliset 
ja fyysiset infrastruktuuritarpeet 
tyydytetään ja huomiota kiinnitetään 
yhteiskuntaa hyödyttävään 
nanoteknologian hallinnointiin.

Nanoteknologian käyttöönoton inhimilliset 
ja fyysiset infrastruktuuritarpeet 
tyydytetään ja huomiota kiinnitetään 
yhteiskuntaa hyödyttävään 
nanoteknologian hallinnointiin. Riskien 
lisäksi arvioidaan nanoteknologian 
tiettyjen sovellusten sosiaalista 
hyväksyttävyyttä.

Or. en

Tarkistus 496
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian käyttöönoton inhimilliset 
ja fyysiset infrastruktuuritarpeet 
tyydytetään ja huomiota kiinnitetään 

Nanoteknologian käyttöönoton inhimilliset 
ja fyysiset infrastruktuuritarpeet 
tyydytetään ja huomiota kiinnitetään 
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yhteiskuntaa hyödyttävään 
nanoteknologian hallinnointiin.

yhteiskuntaa hyödyttävään 
nanoteknologian hallinnointiin sekä 
yleiseen suhtautumiseen 
nanoteknologiaan ja siihen liittyviin 
tuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 497
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian käyttöönoton inhimilliset 
ja fyysiset infrastruktuuritarpeet 
tyydytetään ja huomiota kiinnitetään 
yhteiskuntaa hyödyttävään 
nanoteknologian hallinnointiin.

Nanoteknologian käyttöönoton inhimilliset 
ja fyysiset infrastruktuuritarpeet 
tyydytetään ja huomiota kiinnitetään 
yhteiskuntaa hyödyttävään 
nanoteknologian hallinnointiin sekä 
nanoteknologian erityisten sovellusten 
yhteiskunnalliseen hyväksyntään.

Or. en

Tarkistus 498
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian käyttöönoton inhimilliset 
ja fyysiset infrastruktuuritarpeet 
tyydytetään ja huomiota kiinnitetään 
yhteiskuntaa hyödyttävään 
nanoteknologian hallinnointiin.

Nanoteknologian ja kvanttioptiikan
käyttöönoton inhimilliset ja fyysiset 
infrastruktuuritarpeet tyydytetään ja 
huomiota kiinnitetään yhteiskuntaa 
hyödyttävään nanoteknologian ja 
kvanttioptiikan hallinnointiin.

Or. en
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Tarkistus 499
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Painopisteenä ovat uudet joustavat, 
laajennuskelpoiset ja toistettavat 
yksikkötoiminnot, uusien ja olemassa 
olevien prosessien älykäs integrointi sekä 
prosessien laajentaminen siten, että 
saavutetaan tuotteiden massatuotanto ja 
monikäyttöiset laitokset, joilla 
varmistetaan tietämyksen tehokas 
muuntaminen teollisiksi innovaatioiksi.

Tässä toimessa keskitytään uusiin, 
joustaviin, laajennuskelpoisiin ja 
toistettaviin yksikkötoimintoihin ja uusien 
ja olemassa olevien prosessien
älykkääseen integrointiin.

Or. en

Tarkistus 500
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Toiminnallisten materiaalien, 
monitoimimateriaalien, kuten itsestään 
korjautuvien ja bioyhteensopivien 
materiaalien, ja rakennemateriaalien 
tutkiminen kaikkien teollisuudenalojen 
innovointia varten erityisesti arvokkailla 
markkinoilla.

Toiminnallisten materiaalien,
teknologisten materiaalien, harvinaisten 
materiaalien, harvinaisten maametallien, 
monitoimimateriaalien, kuten itsestään 
korjautuvien ja bioyhteensopivien 
materiaalien, ja rakennemateriaalien 
tutkiminen kaikkien teollisuudenalojen 
innovointia varten erityisesti arvokkailla 
markkinoilla.

Or. en
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Tarkistus 501
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja kehittäminen, joilla 
varmistetaan tehokas ja kestävä 
tuotantomittakaavan laajentaminen 
tulevien tuotteiden teollisen valmistuksen 
mahdollistamiseksi esim. metalli- tai 
kemikaalialalla.

Tutkimus ja kehittäminen, joilla 
varmistetaan resurssitehokas ja kestävä 
tuotantomittakaavan laajentaminen 
tulevien tuotteiden teollisen valmistuksen 
mahdollistamiseksi esim. metalli- tai 
kemikaalialalla.

Or. en

Tarkistus 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energian käyttöä vähentävien ja
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen sekä 
prosessien tehostaminen, kierrätys, 
puhdistustyöt ja jätteistä ja 
uusiovalmistuksessa saadut suuren 
lisäarvon materiaalit.

Energian käyttöä vähentävien ja
vähäpäästöistä tuotantoa helpottavien 
uusien tuotteiden ja sovellusten 
kehittäminen ja kuluttajakäyttäytymisen 
muuttaminen sekä prosessien 
tehostaminen, kierrätys, puhdistustyöt ja 
jätteistä ja uusiovalmistuksessa saadut 
suuren lisäarvon materiaalit.

Or. en

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Vähäpäästöisyys tarkoittaa kaikkien eri aloilta peräisin olevien ilmaa saastuttavien aineiden 
vähentämistä, eikä se viittaa pelkästään hiilidioksidiin tai metaaniin. Siksi on täysin 
perusteltua muuttaa vähähiilinen vähäpäästöiseksi, mikä on asiakirjassa ehdotetun toiminnan 
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todellinen päämäärä. Tutkimuksella olisi etsittävä keinoja kaikkien kasvihuonekaasujen ja 
muiden saasteiden estämiseksi.

Tarkistus 503
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen sekä 
prosessien tehostaminen, kierrätys, 
puhdistustyöt ja jätteistä ja 
uusiovalmistuksessa saadut suuren 
lisäarvon materiaalit.

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen sekä 
prosessien tehostaminen, kierrätys, 
urbaani kaivostoiminta, puhdistustyöt ja 
jätteistä ja uusiovalmistuksessa saadut 
suuren lisäarvon materiaalit.

Or. en

Tarkistus 504
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi, 
mukaan lukien sellaisten eurooppalaisten 
materiaalien säilyttäminen, joilla on 
historiallista tai kulttuurista arvoa.
Kulttuuriperinnön suojelu: arvioidaan, 
seurataan ja valitaan säilyttämisessä 
käytettäviä materiaaleja ja tekniikoita 
liittyen ympäristön ja energian hallintaan, 
käyttöön ja ylläpitoon sekä integrointi 
nykyaikaiseen ja historialliseen urbaaniin 
ympäristöön sekä arkeologiseen ja 
kulttuuriseen kontekstiin.
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Or. it

Tarkistus 505
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 506
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.3.5 a. Kemianteollisuuden uudet raaka-
aineet
Kemianteollisuuden vaihtoehtoisen 
raaka-aineperustan kehittäminen 
esimerkiksi hiilestä, biomassasta tai 
jätemateriaaleista, jotta öljy voidaan 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
korvata hiililähteenä ympäristön kannalta 
suotuisasti. Monien mahdollisten raaka-
aineperustojen selvittäminen edellyttää 
uutta synteesikaasuteknologiaa 
(kolmannen sukupolven 
kaasutusteknologia).

Or. en
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Tarkistus 507
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.7 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien, myös kriittisten 
raaka-aineiden, käytölle ja innovatiivisten 
liiketoimintamallien selvittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Monet raaka-aineet eivät ole geologisesti niukkoja, mutta ne ovat kriittisiä eri syistä (esim. 
tärkeä riippuvuus, kierrättämisen tai korvaamisen vaikeus). On parempi viitata "kriittisiin 
raaka-aineisiin" (jotka on määritelty 14:ää kriittistä raaka-ainetta koskevassa EU:n 
luettelossa).

Tarkistus 508
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.4.1. Huipputason bioteknologian 
edistäminen tulevana innovaation 
vauhdittajana

1.4.1. Kestävän bioteknologian 
edistäminen tulevana innovaation 
vauhdittajana

Or. en

Tarkistus 509
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää synteettisen biologian, 
bioinformatiikan ja systeemibiologian 
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 
bionanoteknologian) ja tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan) 
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut 
jne.) ja niiden täytäntöönpano helpottuvat.

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää synteettisen biologian, 
bioinformatiikan ja systeemibiologian 
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 
bionanoteknologian) ja tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan) 
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut 
jne.) ja niiden täytäntöönpano helpottuvat.
Samalla on vältettävä puuttumasta 
luonnolliseen ympäristöön ja otettava 
huomioon ennalta varautumisen periaate 
sekä eettiset periaatteet.

Or. en

Tarkistus 510
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää synteettisen biologian, 
bioinformatiikan ja systeemibiologian
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää systeemibiologian, 
bioinformatiikan ja synteettisen biologian
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 
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bionanoteknologian) ja tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan) 
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut 
jne.) ja niiden täytäntöönpano helpottuvat.

bionanoteknologian) ja tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan)
ja kasvi- ja maatalousbiotekniikan
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut, 
kasveihin kohdistuva geenitekniikka jne.) 
ja niiden täytäntöönpano helpottuvat.

Or. en

Perustelu

Systeemibiologia on laajin termi, ja siksi se tulisi mainita ensimmäisenä.

Tarkistus 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.4.2. Bioteknologiapohjaiset
teollisuusprosessit

1.4.2. Bioteknologiapohjaiset tuotteet ja 
prosessit

Or. en

Tarkistus 512
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoite on kahtalainen. Toisaalta
tarkoituksena on tarjota eri Euroopan 
tuotannonaloille (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 

Tavoite on kahtalainen. Tärkeimpänä
tarkoituksena on tarjota eri Euroopan 
tuotannonaloille (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
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paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja teollisen ja yhteiskunnallisen 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 
vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Toisaalta pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

paperi, tekstiili, tärkkelys, kasvintuotanto 
ja elintarvikkeiden jalostus) valmiudet 
kehittää uusia tuotteita ja prosesseja
maatalouteen ja vesiviljelyyn liittyvän 
kysynnän sekä teollisen ja 
yhteiskunnallisen kysynnän 
tyydyttämiseksi sekä kilpailukykyisiä ja 
parannettuja bioteknologiapohjaisia 
vaihtoehtoja vakiintuneiden tuotteiden 
korvaamiseksi. Lisäksi pyritään 
valjastamaan bioteknologian potentiaali 
saastumisen havaitsemiseksi, valvomiseksi, 
estämiseksi ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. systeemibiologiaa, genomiikkaa, 
metagenomiikkaa, proteomiikkaa,
organismien piirteitä tutkivaa biologian 
alaa, molekylaarisia välineitä), joilla 
edistetään johtajuutta ja kilpailuetua useilla 
talouden aloilla. Lisäksi niihin kuuluu 
erilaisia piirteitä, kuten perustan luominen 
bioresurssien kehittämiselle tavanomaisia 
vaihtoehtoja pidemmälle menevillä 
optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
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bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim.
lääkealan diagnostiikka, biologiset 
tuotteet, biolääketieteelliset laitteet, 
terveempää ravintoa tuottavat terveemmät 
kasvit ja eläimet) kestävä kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoite on kahtalainen. Toisaalta
tarkoituksena on tarjota eri Euroopan 
tuotannonaloille (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja teollisen ja yhteiskunnallisen 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 
vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Toisaalta pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

Tavoite on kahtalainen. Tarkoituksena on 
tarjota eri Euroopan tuotannonaloille (esim. 
kemikaalit, terveys, kaivostoiminta, 
energia, paperimassa ja paperi, tekstiili, 
tärkkelys, kasvinviljely ja elintarvikkeiden 
jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja maatalouden ja kalastusalan 
tarpeisiin, teollisen ja yhteiskunnallisen
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 
vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Lisäksi pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää lisätä biotekniikka, jota käytetään kasvinviljelyyn sekä maatalouteen ja 
vesiviljelyyn.

Tarkistus 515
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoite on kahtalainen. Toisaalta 
tarkoituksena on tarjota eri Euroopan 
tuotannonaloille (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja teollisen ja yhteiskunnallisen 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 
vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Toisaalta pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

Tavoite on kahtalainen. Toisaalta 
tarkoituksena on tarjota eri Euroopan 
tuotannonaloille (esim. kemikaalit, terveys,
kasveihin kohdistuva geenitekniikka,
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja teollisen ja yhteiskunnallisen 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 
vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Toisaalta pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen. Ensisijaista tukea annetaan 
uusille diagnoosimenetelmille, kun 
ennaltaehkäisy tai diagnoosi 
asianomaiselle potilaalle on jo olemassa 
tai se todennäköisesti kehitetään.

Or. de

Tarkistus 517
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet, 
metabolomiikka, ekspressiojärjestelmät, 
kemialliset kirjastot ja verkkoanalyysi), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
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tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla. mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. systeemibiologiaa, genomiikkaa, 
metagenomiikkaa, proteomiikkaa,
organismien piirteitä tutkivaa biologian 
alaa, molekylaarisia välineitä), joilla 
edistetään johtajuutta ja kilpailuetua useilla 
talouden aloilla. Lisäksi niihin kuuluu 
erilaisia piirteitä, kuten perustan luominen 
bioresurssien kehittämiselle tavanomaisia 
vaihtoehtoja pidemmälle menevillä 
optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim.
lääkealan diagnostiikka, biologiset 
tuotteet, biolääketieteelliset laitteet, 
terveempää ravintoa tuottavat terveemmät 
kasvit ja eläimet) kestävä kehittäminen.
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Or. en

Tarkistus 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakavissa sairauksissa käytettävän 
yksilöllisen lääketieteen edistäminen
On kehitettävä yksilöllistä lääketiedettä, 
jotta voidaan laatia uusia 
ennaltaehkäiseviä hoitostrategioita, joita 
voidaan mukauttaa potilaan tarpeisiin 
tautien ehkäisemisen ja varhaisen 
havaitsemisen tehostamiseksi. Hoitoa 
koskevaan päätöksentekoon vaikuttavat 
tekijät on tunnistettava ja niitä on 
selvitettävä ja kehitettävä edelleen 
tutkimuksen avulla.

Or. en

Tarkistus 520
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 kohta – 1.4.3 kohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4.3 a. Ympäristöön liittyvät, 
yhteiskunnalliset ja eettiset ongelmat
Tavoitteena on tiettyjen teknologioiden 
ympäristöön liittyvien, yhteiskunnallisten 
ja eettisten näkökohtien ottaminen 
huomioon kehittämällä 
arviointiprosesseja, muun muassa 
sidosryhmien laajaa kuulemista.
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Or. en

Tarkistus 521
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Kestävää teollisuuskasvua edistetään 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suurta lisäarvoa tuottavaan 
lähestymistapaan. Haasteena on, miten 
voidaan tuottaa enemmän samalla kun 
materiaalien kulutusta, energian käyttöä ja 
jätteiden ja saasteiden syntymistä 
vähennetään. Painopisteenä on 
tulevaisuuden mukautuvien 
tuotantojärjestelmien kehittäminen ja 
integrointi sekä erityisesti Euroopan pk-
yritysten tarpeet, jotta kehittyneet ja 
kestävät valmistusjärjestelmät ja -prosessit 
voidaan saada aikaan.

Kestävää teollisuuskasvua edistetään 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suurta lisäarvoa tuottavaan 
lähestymistapaan. Haasteena on, miten 
voidaan tuottaa laadukkaita tuotteita
samalla kun materiaalien kulutusta, 
energian käyttöä ja jätteiden ja saasteiden 
syntymistä vähennetään. Painopisteenä on 
tulevaisuuden mukautuvien 
tuotantojärjestelmien kehittäminen ja 
integrointi sekä erityisesti Euroopan pk-
yritysten tarpeet, jotta kehittyneet ja 
kestävät valmistusjärjestelmät ja -prosessit 
voidaan saada aikaan.

Or. en

Tarkistus 522
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 
vähennetään kehittämällä ja ottamalla 
käyttöön kestäviä rakennusteknologioita 
sekä panemalla täytäntöön ja replikoimalla 
toimenpiteitä energiatehokkaiden 
järjestelmien ja materiaalien käytön 
lisäämiseksi uusissa, remontoiduissa ja 

Energiatehokkuutta lisätään ja 
hiilidioksidipäästöjä vähennetään 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita sekä panemalla 
täytäntöön ja replikoimalla toimenpiteitä 
energiatehokkaiden järjestelmien ja 
materiaalien käytön lisäämiseksi uusissa, 
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jälkiasennetuissa rakennuksissa.
Elinkaareen liittyvät kysymykset sekä 
suunnittelun, rakentamisen ja 
kunnossapidon käsittävien sopimusten 
yleistyminen ovat keskeisessä asemassa 
pyrittäessä ratkaisemaan, miten 
rakennuksista saataisiin lähes 
energiaomavaraisia vuoteen 2020 
mennessä ja miten energiatehokkaat 
yhteisöt saataisiin toteutettua yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa.

remontoiduissa ja jälkiasennetuissa 
rakennuksissa. Elinkaareen liittyvät 
kysymykset sekä suunnittelun, 
rakentamisen ja kunnossapidon käsittävien 
sopimusten yleistyminen ovat keskeisessä 
asemassa pyrittäessä ratkaisemaan, miten 
rakennuksista saataisiin lähes 
energiaomavaraisia vuoteen 2020 
mennessä ja miten energiatehokkaat 
yhteisöt saataisiin toteutettua yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa.

Or. it

Tarkistus 523
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Esimerkiksi kemiallisia tuotteita, 
paperimassaa, paperia, lasia, ei-
rautametalleja ja terästä tuottavan 
prosessiteollisuuden kilpailukykyä lisätään 
parantamalla huomattavasti sen resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja vähentämällä 
tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Painopisteenä ovat 
innovatiivisia aineita koskevien 
mahdollistavien teknologioiden 
kehittäminen ja validointi, materiaalit ja 
tekniset ratkaisut vähähiilisille tuotteille ja 
vähemmän energiaintensiivisille 
prosesseille ja palveluille arvoketjussa sekä 
erittäin vähähiilisten 
tuotantoteknologioiden ja -tekniikoiden 
hyväksyminen erityisten 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
saavuttamiseksi.

Esimerkiksi kemiallisia tuotteita, 
paperimassaa, paperia, lasia, ei-
rautametalleja ja terästä tuottavan 
prosessiteollisuuden kilpailukykyä lisätään 
parantamalla huomattavasti kohtuullisin 
kustannuksin sen resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja vähentämällä 
tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Painopisteenä ovat 
innovatiivisia aineita koskevien 
mahdollistavien teknologioiden 
kehittäminen ja validointi, materiaalit ja 
tekniset ratkaisut vähähiilisille tuotteille ja 
vähemmän energiaintensiivisille 
prosesseille ja palveluille arvoketjussa sekä 
erittäin vähähiilisten 
tuotantoteknologioiden ja -tekniikoiden 
hyväksyminen erityisten 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
saavuttamiseksi.

Or. it
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Tarkistus 524
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 kohta – 1.5.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamiseen perustuvan erityistuotannon 
konsepteista ja menetelmistä tehtävällä eri 
alojen välisellä yhteistyöllä voidaan lisätä 
liiketoimintamallien luovuutta ja 
innovointia. Tässä yhteydessä olisi 
noudatettava räätälöityä lähestymistapaa, 
jota voidaan mukauttaa globaalien 
arvoketjujen ja verkkojen, muuttuvien 
markkinoiden ja kehittyvien ja uusien 
tuotannonalojen vaatimusten perusteella.

Osaamiseen perustuvan erityistuotannon 
konsepteista ja menetelmistä tehtävällä eri 
alojen välisellä yhteistyöllä voidaan lisätä 
liiketoimintamallien luovuutta ja 
innovointia. Tässä yhteydessä olisi 
noudatettava räätälöityä lähestymistapaa, 
jota voidaan mukauttaa globaalien 
arvoketjujen ja verkkojen, muuttuvien 
markkinoiden ja kehittyvien ja uusien 
tuotannonalojen vaatimusten perusteella.
Tukea annetaan erityisesti uusien 
ekoinnovointiin perustuvien 
liiketoimintamallien ja vaihtoehtoisten 
resurssien kannalta tuottavien 
menetelmien kehittämiselle.

Or. en

Tarkistus 525
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on säilyttää
maailmanlaajuinen johtoasema 
avaruustutkimuksessa kilpailukykyistä 
avaruusteollisuutta ja -tutkijayhteisöä 
turvaamalla ja kehittämällä ja avaruuteen 
perustuvaa innovointia edistämällä.

Tavoitteena on säilyttää
maailmanlaajuisella tasolla johtoasema 
avaruustutkimuksessa kilpailukykyistä 
avaruusteollisuutta ja -tutkijayhteisöä 
turvaamalla ja kehittämällä ja avaruuteen 
perustuvaa innovointia edistämällä.

Or. en
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Tarkistus 526
Vladimír Remek

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1.6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä.

Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella sekä 
avaruusteleviestinnällä. Tällainen tarve 
edistää innovatiivisia tuotteita ja 
palveluita ja samalla tarve antaa 
rahallista tukea tutkimusta, kehittämistä 
ja innovointia koskeville aloitteille, on 
erityisen selvä GNSS-ohjelmissa, jotka 
avaavat uusien sovellusten 
mahdollisuuden monilla toiminnan 
alueilla, mikä johtuu etenkin atomikellon 
antamien tietojen tarkkuudesta. Tarve on 
myös erityisen kiireellinen, koska EGNOS 
on jo käytössä ja myös Galileo otetaan 
käyttöön melko pian. Avaruudelle on 
ehdotettu Horisontti 2020 -ohjelmassa 
15–20 prosentin osuutta 
rahoituspaketista. Tätä pidetään 
tavoitteena, joka vastaa hyvin 
investointeja, joita tarvitaan uusien 
tuotteiden ja palveluiden 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen, ja 
näin voidaan saada kaikki niistä seuraava 
merkittävä sosioekonominen hyöty.
Lisäksi Euroopan olisi kannustettava 
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yrityksiä aloittamaan avaruusalan 
kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä.

Or. en

Tarkistus 527
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1.6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä.

Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. liikkuvuus, 
maatalous, energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella sekä 
avaruusteleviestinnällä. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 76 viimeisessä osassa esitetään uudelleen integroidut loppukäyttäjille tarjottavat 
palvelut, joita käsitellään jo aiemmin samassa kohdassa. Yrittäjähenkisen 
avaruusteollisuuden vahvistamisella pyritään tukemaan kehittyviä suuntauksia, kuten uusia 
aloitteita, joilla toteutetaan kustannustehokas pääsy matalalle maata kiertävälle radalle tai 
kiertorataa alemmat avaruuslennot.
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Tarkistus 528
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1.6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä.

Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen ja kehittyvän
avaruusinfrastruktuurin käyttöä olisi 
lisättävä ja valmisteltava edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä.

Or. de

Perustelu

Otetaan mukaan esimerkiksi Galileo, joka on määrä ottaa käyttöön vuonna 2014.

Tarkistus 529
Vladimír Remek

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.1 kohta – 1.6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologiassa on paljon samoja Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
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haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä.

haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-
yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet.
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä ja erityisesti 
suurelle yleisölle suunnatuilla 
avaruusalaa edistävillä toimilla.

Or. en

Perustelu

Avaruuteen liittyvistä toimista ei ole tarpeeksi tietoa yhteiskunnassa, jotta voitaisiin odottaa 
dynaamisen innovoinnin kehittymistä avaruusalan ja muiden alojen välillä. Tietoisuuden 
parantaminen, vuoropuhelu ja tiedon lisääminen erilaisten yritysten ja teollisuuden yhteisöjen 
välillä ovat tarpeen mahdollisten toimijoiden kannalta, jotta voidaan suunnitella avaruuden 
mahdollisia käyttötarkoituksia. Kun asiasta tiedotetaan ja suuren yleisön sekä nuorempien 
sukupolvien tietämystä asiasta lisätään tietoja levittämällä, siitä seuraa myönteisiä 
vaikutuksia tulevalle hyvin pätevälle työvoimalle.

Tarkistus 530
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.2 kohta – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehtäväyhteys, esim. avaruusympäristön 
ja maa-asemien analysointi, 
avaruusjärjestelmien suojaaminen 
yhteentörmäykseltä jätteiden kanssa ja 

(d) tehtäväyhteys, esim. 
avaruusympäristön, tiedonsiirron ja maa-
asemien analysointi, avaruusjärjestelmien 
suojaaminen yhteentörmäykseltä jätteiden 
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auringon soihtupurkauksilta
(avaruustilannetietoisuus, SSA) sekä 
innovatiivisten tietojen ja näytteiden 
arkistointi-infrastruktuurin kehittäminen;

kanssa ja auringon soihtupurkauksilta
(avaruustilannetietoisuus, SSA) sekä 
innovatiivisten tietojen ja näytteiden 
arkistointi-infrastruktuurin kehittäminen;

Or. en

Perustelu

"Tietojen kerääminen" ei ole tehtävän konteksti vaan sen ydintoimintaa, minkä vuoksi sitä ei 
pidä mainita tässä. Sen sijaan "tiedonsiirto" voidaan mainita.

Tarkistus 531
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 532
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusjärjestelmistä saadaan usein Avaruusjärjestelmistä saadaan usein 
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tietoja, joita ei voida saada millään muulla 
tavalla. Vaikka Euroopan ohjelmat ovat 
huippuluokkaa, julkaisutiedoista käy ilmi, 
ettei niistä saatuja tietoja todennäköisesti 
käytetä yhtä usein kuin Yhdysvaltojen 
ohjelmista saatuja tietoja. Tietojen käyttöä 
voitaisiin lisätä huomattavasti, jos 
Euroopan ohjelmista saatavien 
avaruustietojen prosessointia, valikointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Esimerkiksi 
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä 
innovatiivisia yhteistyömuotoja käyttäen 
saaduilla tietojen hankintaa, prosessointia, 
koostamista ja levittämistä koskevilla 
innovaatioilla voidaan varmistaa, että 
avaruusinfrastruktuureihin tehdyistä 
sijoituksista saadaan korkeampi tuotto.
Avaruustietojen kalibroinnilla ja 
valikoinnilla (yksittäisille laitteille, 
laitteiden ja ohjelmien välillä ja in-situ-
kohteiden osalta) on suuri merkitys 
avaruustietojen tehokkaalle käytölle 
kaikilla aloilla, mutta niitä on haitannut se, 
ettei unionin tasolla ole toimielintä, joka 
olisi valtuutettu varmistamaan 
avaruustietojen ja 
avaruuskoordinaattijärjestelmän 
standardoinnin. Tietojen saatavuus ja 
avaruusohjelmien hyväksikäyttö 
edellyttävät maailmanlaajuista 
koordinointia. Maapallon 
kaukokartoitukseen liittyviä tietoja 
koskevien yhdenmukaisten 
lähestymistapojen ja parhaiden 
käytänteiden osittainen saavuttaminen on 
mahdollista, kun koordinointi suoritetaan 
yhdessä hallitustenvälisen kaukokartoitusta 
käsittelevän ryhmän (GEO) kanssa, jonka 
tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuinen 
maanhavainnointijärjestelmä (Global Earth 
Observation System of Systems, GEOSS) 
ja johon unioni osallistuu.

tietoja, joita ei voida saada millään muulla 
tavalla. Vaikka Euroopan ohjelmat ovat 
huippuluokkaa, julkaisutiedoista käy ilmi, 
ettei niistä saatuja tietoja todennäköisesti 
käytetä yhtä usein kuin Yhdysvaltojen 
ohjelmista saatuja tietoja. Tietojen käyttöä 
voitaisiin lisätä huomattavasti, jos 
Euroopan ohjelmista saatavien 
avaruustietojen prosessointia, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Esimerkiksi 
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä 
innovatiivisia yhteistyömuotoja käyttäen 
saaduilla tietojen hankintaa, prosessointia, 
koostamista ja levittämistä koskevilla 
innovaatioilla voidaan varmistaa, että 
avaruusinfrastruktuureihin tehdyistä 
sijoituksista saadaan korkeampi tuotto.
Avaruustietojen kalibroinnilla ja 
validoinnilla (yksittäisille laitteille, 
laitteiden ja ohjelmien välillä ja in-situ-
kohteiden osalta) on suuri merkitys 
avaruustietojen tehokkaalle käytölle 
kaikilla aloilla, mutta niitä on haitannut se, 
ettei unionin tasolla ole toimielintä, joka 
olisi valtuutettu varmistamaan 
avaruustietojen ja 
avaruuskoordinaattijärjestelmän 
standardoinnin. Tietojen saatavuus ja 
avaruusohjelmien hyväksikäyttö 
edellyttävät maailmanlaajuista 
koordinointia. Tietojen käsittelyä, 
levittämistä ja yhteentoimivuutta koskevat 
innovaatiot ja erityisesti maapalloa 
koskevan tutkimustiedon ja metatiedon 
vapaan saatavuuden ja vaihdon 
edistäminen voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin etenkin, jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti.
Maapallon kaukokartoitukseen liittyviä 
tietoja koskevien yhdenmukaisten 
lähestymistapojen ja parhaiden 
käytänteiden osittainen saavuttaminen on 
mahdollista, kun koordinointi suoritetaan 
yhdessä hallitustenvälisen kaukokartoitusta 
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käsittelevän ryhmän (GEO) kanssa, jonka 
tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuinen 
maanhavainnointijärjestelmä (Global Earth 
Observation System of Systems, GEOSS) 
ja johon unioni osallistuu.

Or. en

Tarkistus 533
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusjärjestelmistä saadaan usein 
tietoja, joita ei voida saada millään muulla 
tavalla. Vaikka Euroopan ohjelmat ovat 
huippuluokkaa, julkaisutiedoista käy ilmi, 
ettei niistä saatuja tietoja todennäköisesti 
käytetä yhtä usein kuin Yhdysvaltojen 
ohjelmista saatuja tietoja. Tietojen käyttöä 
voitaisiin lisätä huomattavasti, jos 
Euroopan ohjelmista saatavien 
avaruustietojen prosessointia, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Esimerkiksi 
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä 
innovatiivisia yhteistyömuotoja käyttäen 
saaduilla tietojen hankintaa, prosessointia, 
koostamista ja levittämistä koskevilla 
innovaatioilla voidaan varmistaa, että 
avaruusinfrastruktuureihin tehdyistä 
sijoituksista saadaan korkeampi tuotto.
Avaruustietojen kalibroinnilla ja 
validoinnilla (yksittäisille laitteille, 
laitteiden ja ohjelmien välillä ja in-situ-
kohteiden osalta) on suuri merkitys 
avaruustietojen tehokkaalle käytölle 
kaikilla aloilla, mutta niitä on haitannut se, 
ettei unionin tasolla ole toimielintä, joka 
olisi valtuutettu varmistamaan 
avaruustietojen ja 
avaruuskoordinaattijärjestelmän 
standardoinnin. Tietojen saatavuus ja 

Avaruusjärjestelmistä saadaan usein 
tietoja, joita ei voida saada millään muulla 
tavalla. Vaikka Euroopan ohjelmat ovat 
huippuluokkaa, julkaisutiedoista käy ilmi, 
ettei niistä saatuja tietoja todennäköisesti 
käytetä yhtä usein kuin Yhdysvaltojen 
ohjelmista saatuja tietoja. Tietojen käyttöä 
voitaisiin lisätä huomattavasti, jos 
Euroopan ohjelmista saatavien 
avaruustietojen prosessointia, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Esimerkiksi 
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä 
innovatiivisia yhteistyömuotoja käyttäen 
saaduilla tietojen hankintaa, prosessointia, 
koostamista ja levittämistä, tietojen 
analysointia sekä tiedonlouhintaa
koskevilla innovaatioilla voidaan 
varmistaa, että avaruusinfrastruktuureihin 
tehdyistä sijoituksista saadaan korkeampi 
tuotto. Avaruustietojen kalibroinnilla ja 
validoinnilla (yksittäisille laitteille, 
laitteiden ja ohjelmien välillä ja in-situ-
kohteiden osalta) on suuri merkitys 
avaruustietojen tehokkaalle käytölle 
kaikilla aloilla, mutta niitä on haitannut se, 
ettei unionin tasolla ole toimielintä, joka 
olisi valtuutettu varmistamaan 
avaruustietojen ja 
avaruuskoordinaattijärjestelmän 
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avaruusohjelmien hyväksikäyttö 
edellyttävät maailmanlaajuista 
koordinointia. Maapallon 
kaukokartoitukseen liittyviä tietoja 
koskevien yhdenmukaisten 
lähestymistapojen ja parhaiden 
käytänteiden osittainen saavuttaminen on 
mahdollista, kun koordinointi suoritetaan 
yhdessä hallitustenvälisen kaukokartoitusta 
käsittelevän ryhmän (GEO) kanssa, jonka 
tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuinen 
maanhavainnointijärjestelmä (Global Earth 
Observation System of Systems, GEOSS) 
ja johon unioni osallistuu.

standardoinnin. Tietojen saatavuus ja 
avaruusohjelmien hyväksikäyttö 
edellyttävät maailmanlaajuista 
koordinointia. Maapallon 
kaukokartoitukseen liittyviä tietoja 
koskevien yhdenmukaisten 
lähestymistapojen ja parhaiden 
käytänteiden osittainen saavuttaminen on 
mahdollista, kun koordinointi suoritetaan 
yhdessä hallitustenvälisen kaukokartoitusta 
käsittelevän ryhmän (GEO) kanssa, jonka 
tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuinen 
maanhavainnointijärjestelmä (Global Earth 
Observation System of Systems, GEOSS) 
ja johon unioni osallistuu.

Or. en

Tarkistus 534
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.3 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6.4 a. GNSS-sovellusten kehittäminen, 
jotta varmistetaan eurooppalaisiin 
satelliittinavigointijärjestelmiin tehtävien 
investointien myönteiset tulokset
Nyt, kun EGNOS on täysin toiminnassa ja 
Galileon käsittely on saatettu 
onnistuneesti päätökseen Orit-
validoinnissa, Euroopan teollisuuden 
kannalta on keskeistä ottaa käyttöön 
käytettävissä oleva uusi tekniikka ja 
valmistautua kaikkiin Galileon 
mahdollisuuksiin, jotta voidaan saada 
sosioekonomiset edut, joiden suuruudeksi 
arvioidaan noin 90 miljardia euroa.
Tutkimuksen rahoitus, joka kattaa 18 
prosenttia avaruuden määrärahoista, 
edistää EGNOSin ja Galileon 
kehittämistä kriittisillä aloilla, kuten 
ilmailussa ja tieliikenteessä, ja se edistää 
monia ammattimaisia sovelluksia, kuten 
täsmäviljely, ajoitus ja maanmittaus, ja 
takaa uusien signaalien käytön 
tämänhetkisissä ja tulevissa sovelluksissa.

Or. en

Tarkistus 536
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 kohta – 1.6.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaiset 
avaruustutkimuksen ja -innovoinnin 
täytäntöönpanon painopisteet vastaavat 
unionin avaruuspoliittisia painopisteitä, 
sellaisina kuin ne on määritelty 
avaruusneuvostossa ja tiedonannossa Kohti 

Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaiset 
avaruustutkimuksen ja -innovoinnin 
täytäntöönpanon painopisteet vastaavat 
unionin avaruuspoliittisia painopisteitä, 
sellaisina kuin ne on määritelty 
avaruusneuvostossa ja tiedonannossa Kohti 
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kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin 
avaruusstrategiaa. Täytäntöönpanoa 
kehitettäessä kuullaan Euroopan 
avaruusteollisuutta, pk-yrityksiä ja 
korkeakouluja edustavia sidosryhmiä ja 
teknologisia laitoksia, joita edustavat 
avaruusalan neuvoa-antava ryhmä ja 
Euroopan avaruusjärjestön ja kansallisten 
avaruusjärjestöjen kaltaiset tärkeät 
kumppanit. Kansainvälisiin toimiin 
osallistumista koskevat tutkimus- ja 
innovointilinjaukset määritellään yhdessä 
kansainvälisten kumppanien (esim. NASA, 
ROSCOSMOS ja JAXA) kanssa.

kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin 
avaruusstrategiaa. Täytäntöönpanoa 
kehitettäessä kuullaan Euroopan 
avaruusteollisuutta, pk-yrityksiä ja 
korkeakouluja edustavia sidosryhmiä ja 
teknologisia laitoksia, joita edustavat 
avaruusalan neuvoa-antava ryhmä ja 
Euroopan avaruusjärjestön ja kansallisten 
avaruusjärjestöjen kaltaiset tärkeät 
kumppanit. Kehitetään ja toteutetaan 
toimia niin, että täydentävyys EU:n, 
Euroopan avaruusjärjestön ja 
jäsenvaltioiden välillä toteutuu.
Kansainvälisiin toimiin osallistumista
koskevat tutkimus- ja innovointilinjaukset 
määritellään yhdessä kansainvälisten 
kumppanien (esim. NASA, ROSCOSMOS 
ja JAXA) kanssa.

Or. en

Tarkistus 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
perustetaan kaksi välinettä
("pääomarahoitusväline" ja
"lainarahoitusväline"), joihin kuuluu eri 
osuuksia. Pääomarahoitusväline ja 
lainarahoitusvälineen pk-osuus pannaan 
täytäntöön osana kahta EU:n 
rahoitusjärjestelyä, joista myönnetään 
pääomaa ja lainoja pk-yritysten 
tutkimuksen, innovoinnin ja kasvun 
tukemiseen.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
perustetaan kaksi välinettä
("pääomarahoitusväline" ja
"lainarahoitusväline"), joihin kuuluu eri 
osuuksia. Pääomarahoitusväline ja 
lainarahoitusvälineen pk-osuus pannaan 
täytäntöön osana kahta EU:n 
rahoitusjärjestelyä (joita hallinnoivat 
Euroopan investointipankki ja Euroopan 
investointirahasto), joista myönnetään 
pääomaa ja lainoja pk-yritysten 
tutkimuksen, innovoinnin ja kasvun 
tukemiseen. Jotta voidaan varmistaa 
kriittinen massa ja koko innovointiketjua 
koskeva menettely, näillä kahdella 
järjestelyllä käsitellään pääasiallisesti 
toimia, jotka seuraavat muista Horisontti 
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2020 -ohjelmalla rahoitetuista toimista, 
uusi pk-yrityksiä koskeva kohdennettu 
väline mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 538
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen sijaan, että lopullisille edunsaajille 
myönnettäisiin lainoja, takauksia, pääomaa 
jne. suoraan, komissio antaa 
rahoituslaitoksille valtuudet myöntää tukea 
erityisesti riskin jakamisen kautta, 
takausjärjestelmillä sekä oman pääoman 
ehtoisina ja oman pääoman luonteisina 
investointeina.

Sen sijaan, että lopullisille edunsaajille 
myönnettäisiin lainoja, takauksia, pääomaa 
jne. suoraan, komissio antaa 
rahoituslaitoksille tai muille 
asianmukaisille laitoksille valtuudet 
myöntää tukea erityisesti riskin jakamisen 
kautta, takausjärjestelmillä sekä oman 
pääoman ehtoisina ja oman pääoman 
luonteisina investointeina.

Or. en

Tarkistus 539
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

Lainarahoitusvälineestä myönnetään 
lainoja yksittäisten edunsaajien tutkimus-
ja innovaatioinvestointeihin, takauksia 
rahoituksenvälittäjille, jotka myöntävät 
lainoja edunsaajille, lainojen ja takauksien 
yhdistelmiä sekä takauksia ja/tai 
vastatakauksia kansallisiin ja alueellisiin 
velkarahoitusjärjestelyihin.
Lainarahoitusvälineessä toteutetaan laina-
ajan pidentämiseen liittyviä toimia ja 

Lainarahoitusvälineestä myönnetään 
lainoja yksittäisten edunsaajien tutkimus-
ja innovaatioinvestointeihin, takauksia 
rahoituksenvälittäjille, jotka myöntävät 
lainoja edunsaajille, lainojen ja takauksien 
yhdistelmiä sekä takauksia ja/tai 
vastatakauksia kansallisiin ja alueellisiin 
velkarahoitusjärjestelyihin.
Lainarahoitusvälineessä toteutetaan laina-
ajan pidentämiseen liittyviä toimia ja 
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tuetaan pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä (ks. tämän liitteen 3 jakson II osa
"Innovointi pk-yrityksissä").
Lainarahoitusvälineestä myönnetyt varat ja 
oman pääoman ehtoisesta 
rahoitusinstrumentista myönnetyt varat 
voidaan yhdistää mahdollisten avustusten
(mukaan lukien kertakorvaukset) kanssa 
yhteen tai useampaan integroituun 
järjestelmään. Halpakorkoiset lainat ja 
vaihtovelkakirjalainat voivat myös olla 
mahdollisia.

tuetaan pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä (ks. tämän liitteen 3 jakson II osa
"Innovointi pk-yrityksissä"). Erityistä 
huomiota kiinnitetään pk-yritysten ja 
muiden vähiten kehittyneiden alueiden 
elinten esittämiin pyyntöihin.
Lainarahoitusvälineestä myönnetyt varat ja 
oman pääoman ehtoisesta 
rahoitusinstrumentista myönnetyt varat 
voidaan yhdistää mahdollisten avustusten
(mukaan lukien kertakorvaukset) kanssa 
yhteen tai useampaan integroituun 
järjestelmään. Halpakorkoiset lainat ja 
vaihtovelkakirjalainat voivat myös olla 
mahdollisia.

Or. en

Tarkistus 540
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Lainarahoitusvälineestä myönnetään 
lainoja yksittäisten edunsaajien tutkimus-
ja innovaatioinvestointeihin, takauksia 
rahoituksenvälittäjille, jotka myöntävät 
lainoja edunsaajille, lainojen ja takauksien 
yhdistelmiä sekä takauksia ja/tai 
vastatakauksia kansallisiin ja alueellisiin 
velkarahoitusjärjestelyihin.
Lainarahoitusvälineessä toteutetaan laina-
ajan pidentämiseen liittyviä toimia ja 
tuetaan pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä (ks. tämän liitteen 3 jakson II osa 
"Innovointi pk-yrityksissä").
Lainarahoitusvälineestä myönnetyt varat ja 
oman pääoman ehtoisesta 
rahoitusinstrumentista myönnetyt varat 
voidaan yhdistää mahdollisten avustusten 
(mukaan lukien kertakorvaukset) kanssa 
yhteen tai useampaan integroituun 
järjestelmään. Halpakorkoiset lainat ja 

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.
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vaihtovelkakirjalainat voivat myös olla 
mahdollisia.

Or. it

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 541
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osista, ennen kaikkea III osasta 
"Yhteiskunnalliset haasteet";

(a) muista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osista, tai II osasta "Teollisuuden 
johtoasema";

Or. en

Tarkistus 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muista rahoituskehyksistä, ohjelmista ja 
unionin talousarvion budjettikohdista,

(b) muista rahoituskehyksistä, ohjelmista ja 
unionin talousarvion budjettikohdista
(kuten yhteisestä maatalouspolitiikasta, 
kalastuspolitiikasta ja COSME-
ohjelmasta),

Or. en

Tarkistus 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Riskien jakaminen ja muut parametrit 
saattavat vaihdella eri poliittisissa ja 
alakohtaisissa osastoissa, kunhan niiden 
arvot tai tilanteet noudattavat 
velkainstrumentteja koskevia yhteisiä 
sääntöjä. Lisäksi lainarahoitusvälineen 
promootiokampanjaan voi kuulua osastojen 
omia erityisiä viestintästrategioita. Voidaan 
myös käyttää asiantuntevia kansallisia 
välittäjiä, jos lainojen arviointiin tarvitaan 
erityisasiantuntemusta johonkin osastoon 
kuuluvalla alalla.

Riskien jakaminen ja muut parametrit 
saattavat vaihdella eri poliittisissa ja 
alakohtaisissa osastoissa, kunhan niiden 
arvot tai tilanteet noudattavat 
velkainstrumentteja koskevia yhteisiä 
sääntöjä. Lisäksi lainarahoitusvälineen 
promootiokampanjaan voi kuulua osastojen 
omia erityisiä viestintästrategioita. Voidaan 
myös käyttää asiantuntevia kansallisia 
välittäjiä, jos lainojen arviointiin tarvitaan 
erityisasiantuntemusta johonkin osastoon 
kuuluvalla alalla.

Velkajärjestelyä komission puolesta 
hallinnoivalle Euroopan 
investointipankille voidaan antaa 
rajoitetut valtuudet antaa luottoa 
hankkeille, joiden teknologinen riski on 
suuri, eikä pelkästään tarjota lainaa alle 
markkinakorkojen hankkeille, joiden 
teknologinen riski on pieni. Näihin 
valtuuksiin sovelletaan kuitenkin tiukkoja 
salkunhallintaa ja hankkeiden 
riskinhallintaa koskevia vaatimuksia sekä 
asianmukaisia riski- ja tuottovaatimuksia 
ja valvontaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Carvalhon mietinnön tarkistukseen 80.

Tarkistus 544
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lainarahoitusvälineen pk-osuus kohdistuu 
tutkimus- ja innovointipainotteisiin pk-
yrityksiin ja keskisuuriin yrityksiin.
Lainamäärät ylittävät 150 000 euroa, 
joten ne täydentävät suuryritysten ja pk-
yritysten kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettävää rahoitusta.

Lainarahoitusvälineen pk-osuus kohdistuu 
tutkimus- ja innovointipainotteisiin pk-
yrityksiin, joten se täydentää suuryritysten 
ja pk-yritysten kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettävää rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lainarahoitusvälineen pk-osuus kohdistuu 
tutkimus- ja innovointipainotteisiin pk-
yrityksiin ja keskisuuriin yrityksiin.
Lainamäärät ylittävät 150 000 euroa, joten 
ne täydentävät suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettävää rahoitusta.

Lainarahoitusvälineen pk-osuus kohdistuu 
tutkimus- ja innovointipainotteisiin pk-
yrityksiin ja keskisuuriin yrityksiin.
Lainamäärät ylittävät 100 000 euroa, joten 
ne täydentävät suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettävää rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 546
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2. Pääomarahoitusväline Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.
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Or. it

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 547
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään 
varhaisen vaiheen 
pääomasijoitusrahastoihin, joista 
myönnetään pääomasijoitusta ja/tai 
välirahoitusta yksittäisille salkkuyrityksille.
Nämä yritykset voivat lisäksi hakea 
velkarahoitusta lainarahoitusvälinettä 
toteuttavilta rahoituksenvälittäjiltä.

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään
varhaisen vaiheen 
pääomasijoitusrahastoihin, joista 
myönnetään pääomasijoitusta ja/tai 
välirahoitusta yksittäisille salkkuyrityksille.
Erityistä huomiota kiinnitetään vähiten 
kehittyneillä alueilla sijaitseviin yrityksiin.
Nämä yritykset voivat lisäksi hakea 
velkarahoitusta lainarahoitusvälinettä 
toteuttavilta rahoituksenvälittäjiltä.

Or. en

Tarkistus 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään
varhaisen vaiheen
pääomasijoitusrahastoihin, joista 
myönnetään pääomasijoitusta ja/tai 
välirahoitusta yksittäisille salkkuyrityksille.
Nämä yritykset voivat lisäksi hakea 
velkarahoitusta lainarahoitusvälinettä 
toteuttavilta rahoituksenvälittäjiltä.

Pääomarahoitusvälineessä keskitytään
pääomasijoitusrahastoihin, joista 
myönnetään pääomasijoitusta ja/tai 
välirahoitusta yksittäisille varhaisen 
vaiheen salkkuyrityksille. Nämä yritykset 
voivat lisäksi hakea velkarahoitusta 
lainarahoitusvälinettä toteuttavilta 
rahoituksenvälittäjiltä.
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Or. en

(Katso yleisen asetuksen liitettä I – 2 kohta – 2.3 alakohta – b alakohta – 3 alakohta.)

Perustelu

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

Tarkistus 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineellä tuetaan myös 
tiedon ja teknologian siirtoprosesseja 
teollista hyödyntämistä edeltävissä 
vaiheissa, jotta voidaan tarkistaa siirron 
innovatiivista markkinavaikutusta ja 
tarvittaessa lisätä sitä.

Or. en

Tarkistus 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Järjestelyssä on myös mahdollista tehdä 
laajentumis- ja kasvuvaiheinvestointeja 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen (EFG) 
yhteydessä (näihin kuuluvat laajan 
sijoituspohjan investoinnit rahastojen 
rahastoihin, institutionaaliset ja strategiset 

Järjestelyssä on myös mahdollista tehdä 
laajentumis- ja kasvuvaiheinvestointeja 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen (EFG) 
yhteydessä (näihin kuuluvat laajan 
sijoituspohjan investoinnit julkisiin ja 
yksityisiin rahastojen rahastoihin, 
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sijoittajat sekä kansalliset julkiset ja 
puolijulkiset rahoituslaitokset).

institutionaaliset ja strategiset sijoittajat 
sekä kansalliset julkiset ja puolijulkiset 
rahoituslaitokset).

Or. en

(Katso yleisen asetuksen liitettä I – 2 kohta – 2.3 alakohta – b alakohta – 7 alakohta.)

Perustelu

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

Tarkistus 551
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli
20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää
muuttaa 20 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli
30 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää 
muuttaa 30 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Or. it
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Tarkistus 552
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
30 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää 
muuttaa 30 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelman pääomarahoitusvälinettä pitäisi voida käyttää joustavammin 
yritysten tukemisessa niiden kasvuvaiheessa yhdessä suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja koskevan pääomarahoitusvälineen kanssa etenkin, 
kun otetaan huomioon jälkimmäisen ohjelman rahoitusvälineiden merkittävästi pienempi 
budjetti.

Tarkistus 553
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää
muuttaa 20 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää
pienentää 20 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 

Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
30 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
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pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 555
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Mainittujen kahden rahoitusjärjestelyn 
täytäntöönpano siirretään Euroopan 
investointipankki -ryhmälle (EIB ja EIF) 
ja/tai muille rahoituslaitoksille, jotka 
voidaan valtuuttaa panemaan 
rahoitusvälineet täytäntöön 
varainhoitoasetuksen mukaisesti. Niiden 
suunnittelu ja täytäntöönpano tapahtuu 
rahoitusvälineitä koskevia 
varainhoitoasetuksen yleisiä säännöksiä 
ja komission ohjeissa myöhemmin 
vahvistettavia tarkempia 
toimintavaatimuksia noudattaen.

Horisontti 2020 -ohjelman 
pääomarahoitusvälinettä toteutetaan 
osuutena yhdestä unionin oman pääoman 
ehtoisesta rahoitusvälineestä, jolla 
tuetaan unionin yritysten kasvua sekä 
tutkimusta ja innovointia aikaisesta 
vaiheesta (siemenrahoitus mukaan 
lukien) kasvuvaiheeseen, ja sitä tuetaan 
rahallisesti Horisontti 2020 -ohjelmasta 
sekä suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyä tukevasta ohjelmasta 
(COSME).

Horisontti 2020 -ohjelman 
pääomarahoitusvälineessä käytetään 
samoja toteutusmekanismeja kuin 
COSME-ohjelman alaisuudessa 
perustettavassa kasvuinvestointeja 
koskevassa pääomarahoitusvälineessä.
Horisontti 2020 -ohjelman 
pääomarahoitusvälineen tuki on 
muodoltaan jokin seuraavista 
investoinneista:
(a) suoraan Euroopan 
investointirahastosta tai muista yksiköistä, 
joiden tehtäväksi on annettu toimeenpano 
komission puolesta; tai
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(b) julkisista tai ja yksityisistä rahastojen 
rahastoista tai sijoitusvälineistä, jotka 
sijoittavat rajat ylittävästi ja jotka on 
perustanut Euroopan investointirahasto 
tai jokin muu yksikkö, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, 
yhdessä yksityissijoittajien ja/tai julkisten 
rahoituslaitosten kanssa.

Or. en

(Ks.COSME-ohjelman liitettä II.)

Perustelu

Yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa osuutena 
yhdestä välineestä COSME-ohjelman yhteydessä, olisi määritettävä ja saatettava vastaamaan 
COSME-ohjelman sanamuotoa (liite II tarkistetussa muodossaan).

Tarkistus 556
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelman 
takausjärjestelyä hoitaa Euroopan 
investointirahasto tai jokin muu yksikkö, 
joka vastaa täytäntöönpanosta komission 
puolesta. Järjestelyn avulla toteutetaan:
(a) vastatakauksia ja muita 
riskinjakojärjestelyjä takausjärjestelmille;
(b) suoria takauksia ja muita 
riskinjakomenettelyjä muille rahoitusalan 
vastapuolille, jotka täyttävät 
kelpoisuusehdot.
Horisontti 2020 -ohjelman 
takausjärjestelyä toteutetaan osana EU:n 
yhtä vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusvälinettä, jolla tuetaan EU:n 
yritysten kasvua sekä tutkimusta ja 
innovointia, käyttäen samaa 
toteutusmekanismia kuin COSME-
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ohjelman lainantakausjärjestelyssä.
Takausjärjestely on avoin kansallisille 
vastapuolille, jotka tarjoavat lainoja 
suoraan tai epäsuorasti.
Takausjärjestely koostuu seuraavista 
osista:
(a) velkarahoitus lainatakuiden avulla, 
alemman tason lainat ja osalainat
mukaan lukien, tai vuokraaminen;
(b) velkarahoitussalkkujen 
arvopaperistaminen asianmukaisia 
riskinjakomenettelyjä noudattaen 
menettelyn piiriin kuuluvien laitosten 
kanssa.

Or. en

(Ks.COSME-ohjelman liitettä II.)

Perustelu

Yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa osuutena 
yhdestä välineestä COSME-ohjelman yhteydessä, olisi määritettävä ja saatettava vastaamaan 
COSME-ohjelman sanamuotoa (liite II tarkistetussa muodossaan).

Tarkistus 557
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään kolmannes Horisontti 2020 
-ohjelman rahoitusvälineiden budjetista 
osoitetaan pk-yrityksille 
pääomarahoitusvälineen ja 
lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä 
koskevan osuuden kautta.

Or. en
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Tarkistus 558
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 kohta – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään kolmannes Horisontti 2020 
-ohjelman rahoitusvälineiden budjetista 
varataan uusiutuville energialähteille ja 
loppukäyttäjien energiatehokkuutta 
koskevilla hankkeille.

Or. en

Tarkistus 559
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

3.1. Pk-yrityksille annettavan tuen 
valtavirtaistaminen

3.1. Pk-yrityksille annettavan tuen 
valtavirtaistaminen pk-yrityksille 
kohdennetulla välineellä

Or. en

Tarkistus 560
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
pk-yrityksiä. Sen vuoksi siinä on erityinen 
pk-yrityksille kohdennettu instrumentti,

Jotta voidaan vastata tutkimusta ja 
innovointia koskeviin pk-yritysten 
tarpeisiin, perustetaan erityinen pk-



PE492.815v01-00 120/134 AM\907981FI.doc

FI

joka koskee kaikentyyppisiä innovatiivisia 
pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittyä, 
kasvaa ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia.
Tavoitteena on täyttää rahoitusaukot 
varhaisen vaiheen suuririskisen 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä, edistää 
läpimurtoinnovaatioita ja parantaa 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

yrityksille kohdennettu instrumentti, jolla 
annetaan porrastettua tukea ja asiaan 
liittyviä palveluita. Se rahoitetaan 
vähintään 10-prosenttisesti Horisontti 
2020 -ohjelman budjetista ja sitä 
hoidetaan yhden hallintorakenteen avulla 
niin, että hallinto on kevyttä ja käytetään 
yhtä yhteyspistettä. Se on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja/tai laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia.
Tavoitteena on täyttää rahoitusaukot 
varhaisen vaiheen suuririskisen 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä, edistää 
läpimurtoinnovaatioita ja parantaa 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Or. en

Tarkistus 561
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
pk-yrityksiä. Sen vuoksi siinä on erityinen 
pk-yrityksille kohdennettu instrumentti, 
joka koskee kaikentyyppisiä innovatiivisia 
pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittyä, 
kasvaa ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia.
Tavoitteena on täyttää rahoitusaukot 
varhaisen vaiheen suuririskisen 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä, edistää 
läpimurtoinnovaatioita ja parantaa 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
pk-yrityksiä. Sen vuoksi siinä on erityinen 
pk-yrityksille kohdennettu instrumentti, 
joka koskee kaikentyyppisiä innovatiivisia 
pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittyä, 
kasvaa ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia.
Tavoitteena on täyttää rahoitusaukot 
varhaisen vaiheen suuririskisen 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä, edistää 
läpimurtoinnovaatioita ja parantaa 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Onnistuneen osallistumisen pk-
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välineeseen pitäisi olla osallistuvien pk-
yritysten laatuleima, joka helpottaa 
pääsyä julkisten hankintojen piiriin.

Or. en

Tarkistus 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
pk-yrityksiä. Sen vuoksi siinä on erityinen 
pk-yrityksille kohdennettu instrumentti, 
joka koskee kaikentyyppisiä innovatiivisia 
pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittyä, 
kasvaa ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia.
Tavoitteena on täyttää rahoitusaukot 
varhaisen vaiheen suuririskisen 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä, edistää 
läpimurtoinnovaatioita ja parantaa 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
pk-yrityksiä. Sen vuoksi siinä on erityinen 
pk-yrityksille kohdennettu instrumentti, 
joka koskee kaikentyyppistä innovointia 
pk-yrityksissä, jotka haluavat kehittyä, 
kasvaa ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia.
Tavoitteena on täyttää rahoitusaukot 
varhaisen vaiheen suuririskisen 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä, edistää 
läpimurtoinnovaatioita ja parantaa 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Or. en

Perustelu

"Innovatiivisten pk-yritysten" määrittely voi olla vaikeaa.

Tarkistus 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä koskevia kohdennettuja 
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välineitä pitäisi hallinnoida keskitetysti, 
jotta voidaan varmistaa välineen 
näkyvyyttä koskevien sääntöjen 
johdonmukainen soveltaminen ja 
helpottaa pk-yritysten osallistumista.

Or. en

Tarkistus 564
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta 
sovelletaan pk-yrityksille kohdennettua
instrumenttia, ja niistä osoitetaan 
rahoitusta kyseiseen instrumenttiin.

Pk-yrityksiä koskevaa kohdennettua
välinettä toteutetaan osassa II olevassa 1
kohdassa esitetyssä erityistavoitteessa 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet" 
erityistavoitteessa mainituilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta 
sovelletaan pk-yrityksille kohdennettua 
instrumenttia, ja niistä osoitetaan 
rahoitusta kyseiseen instrumenttiin.

Pk-yrityksiä koskeva kohdennettu väline 
liittyy temaattisesti erityistavoitteeseen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kuhunkin 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" erityistavoitteeseen.
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Or. en

Tarkistus 566
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta sovelletaan 
pk-yrityksille kohdennettua instrumenttia, 
ja niistä osoitetaan rahoitusta kyseiseen 
instrumenttiin.

Kaikkien yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta sovelletaan 
pk-yrityksille kohdennettua instrumenttia, 
ja niistä osoitetaan rahoitusta kyseiseen 
instrumenttiin noin 10 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä koskevia välineitä pitäisi 
hallinnoida keskitetysti, jotta voidaan 
varmistaa välineen näkyvyyttä koskevien 
sääntöjen johdonmukainen soveltaminen 
ja yksi yhteyspiste, mikä helpottaa pk-
yritysten osallistumista.

Or. en

Tarkistus 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Vain pk-yritykset saavat hakea rahoitusta 
ja tukea. Ne voivat tarpeidensa mukaisesti 
tehdä yhteistyötä, kuten tehdä 
alihankintasopimuksia tutkimus- ja 
kehitystyöstä. Pk-yritysten on saatava 
hankkeista selkeää etua ja mahdollista 
hyötyä, ja hankkeissa on oltava erityinen 
eurooppalainen ulottuvuus.

Vain pk-yritykset saavat hakea rahoitusta 
ja tukea. Ne voivat tarpeidensa mukaisesti 
tehdä yhteistyötä paikallisten tai 
eurooppalaisten tutkimuksen ja 
kehittämisen toimijoiden kanssa, ja 
esimerkiksi tehdä alihankintasopimuksia 
tutkimus- ja kehitystyöstä. Pk-yritysten on 
saatava hankkeista selkeää etua ja 
mahdollista hyötyä, ja hankkeissa on oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettu instrumentti 
kattaa kaikki tieteen, teknologian ja 
innovoinnin alat. Yhteiskunnallisten 
haasteiden ja mahdollistavien 
teknologioiden osalta sovelletaan alhaalta 
ylös etenevää lähestymistapaa, jotta 
kaikenlaisille lupaaville ideoille (erityisesti 
monialaisille ja tieteidenvälisille 
hankkeille) voitaisiin myöntää rahoitusta.

Pk-yrityksille kohdennettu instrumentti 
kattaa kaikki tieteen, teknologian ja 
innovoinnin alat. Yhteiskunnallisten 
haasteiden ja mahdollistavien 
teknologioiden osalta sovelletaan alhaalta 
ylös etenevää lähestymistapaa ja avoimia 
pyyntöjä (ei ennalta määriteltyjä 
pyyntöjen aiheita), jotta kaikenlaisille 
lupaaville ideoille (erityisesti monialaisille 
ja tieteidenvälisille hankkeille) voitaisiin 
myöntää rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 570
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 571
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 5 kohta – 2 luetelmakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea annetaan tutkimukselle ja
kehitykselle, ja erityisesti keskitytään 
demonstrointitoimiin (testaaminen, 
prototyypit, tuotantomittakaavaa koskevat 
tutkimukset, suunnittelu, 
innovointiprosessien pilottihankkeet, 
tuotteet ja palvelut, suorituskykyverifiointi 
jne.) ja markkinareplikointiin.

Tukea annetaan kaikenlaisille 
tutkimukseen, kehittämiseen ja
innovointiin liittyville toimille ja erityisesti 
keskitytään demonstrointitoimiin
(testaaminen, prototyypit, 
tuotantomittakaavaa koskevat tutkimukset, 
suunnittelu, innovointiprosessien 
pilottihankkeet, tuotteet ja palvelut, 
suorituskykyverifiointi jne.) ja 
markkinareplikointiin.

Or. en

Perustelu

"Innovaatiosetelin" käyttö kaikissa vaiheissa on harhaanjohtavaa, ja sitä pitäisi välttää. Tällä 
teknisellä termillä tarkoitetaan erityistä myöntämis- ja maksumenettelyä, jota käytetään 
tiettyjen innovointia tukevien palveluiden yhteydessä. Vaikka pk-yrityksiä koskevan välineen 
1. vaihetta voitaisiinkin pitää "innovaatiosetelinä" (kiinteämääräinen tuki´), 2. vaihetta ei 
selvästikään voida.
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Tarkistus 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 5 kohta – 3 luetelmakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä vaiheessa ei anneta tukitoimien 
lisäksi suoraa rahoitusta, mutta siinä 
pyritään helpottamaan yksityisen pääoman 
saatavuutta ja pääsyä innovoinnin 
mahdollistaviin ympäristöihin. Yhteys 
rahoitusvälineisiin (ks. tämän liitteen II 
osan 2 jakso "Riskirahoituksen saatavuus") 
tapahtuu esim. asettamalla sellaiset pk-
yritykset, jotka ovat menestyksekkäästi 
saaneet vaiheet 1 ja 2 päätökseen, etusijalle 
rahoitusvaroista erotetun määrän suhteen.
Pk-yrityksiin sovelletaan myös esim. 
verkottumista, koulutusta, valmennusta ja 
neuvontaa koskevia tukitoimenpiteitä.
Lisäksi tämä osa voi liittyä yhteen 
sellaisten toimenpiteiden kanssa, joilla 
edistetään esikaupallista hankintaa ja 
innovatiivisten ratkaisujen hankintaa.

Tässä vaiheessa ei anneta tukitoimien 
lisäksi suoraa rahoitusta, mutta siinä 
pyritään helpottamaan yksityisen pääoman 
saatavuutta ja pääsyä innovoinnin 
mahdollistaviin ympäristöihin. Yhteys 
rahoitusvälineisiin (ks. tämän liitteen II 
osan 2 jakso "Riskirahoituksen saatavuus") 
tapahtuu esim. asettamalla sellaiset pk-
yritykset, jotka ovat menestyksekkäästi 
saaneet vaiheet 1 ja 2 päätökseen, etusijalle
Euroopan investointipankin ja Euroopan 
investointirahaston rahoitusvaroista 
erotetun määrän suhteen. Pk-yrityksiin 
sovelletaan myös esim. verkottumista, 
koulutusta, valmennusta ja neuvontaa 
koskevia tukitoimenpiteitä. Lisäksi tämä 
osa voi liittyä yhteen sellaisten 
toimenpiteiden kanssa, joilla edistetään 
esikaupallista hankintaa ja innovatiivisten 
ratkaisujen hankintaa.

Or. en

Tarkistus 573
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 5 kohta – 3 luetelmakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennetun välineen 
avulla voidaan myös antaa rahoitusta 
mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille, joilla ei ole 
henkilöstö- eikä rahoitusresursseja, jotta 
ne voisivat käsitellä sovelletusta 
tutkimuksesta aiheutuvia riskejä, 
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sellaisten eurooppalaisten sovelletun 
tutkimuksen laitosten kautta, jotka tekevät 
yhteistyötä yksittäisten yritysten kanssa 
yhdessä sovituissa sovelletun tutkimuksen 
hankkeissa vastaten tällaisten 
tutkimuksen kustannuksista ja riskeistä 
niin, että saatuja tuloksia sitoudutaan 
käyttämään teollisuudessa. Tällöin on 
maksettava sakkoja, jos yritys ei noudata 
teollistamista koskevaa sitoumustaan, ja 
mahdollisesti rojalteja maksaa yritys, jolla 
on hallussaan teollista hyödyntämistä 
koskevat oikeudet.

Or. it

Tarkistus 574
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska pk-yrityksille kohdennetun 
instrumentin edistäminen, täytäntöönpano 
ja seuranta tapahtuu yhdenmukaisesti koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, pk-
yritysten on helppo käyttää sitä. Tukea 
saavia pk-yrityksiä varten perustetaan 
nykyisiin pk-yritysten tukiverkkoihin 
perustuva mentorointijärjestelmä 
myönnetyn tuen vaikutuksen 
nopeuttamiseksi.

Koska pk-yrityksille kohdennetun 
instrumentin edistäminen, täytäntöönpano 
ja seuranta tapahtuu yhdenmukaisesti koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, pk-
yritysten on helppo käyttää sitä. Jotta pk-
yrityksillä olisi yksi yhteyspiste, pk-
yrityksille kohdennettua välinettä 
toteuttaa yksi elin, kuten erityinen 
toimeenpanovirasto. Tukea saavia pk-
yrityksiä varten perustetaan nykyisiin pk-
yritysten tukiverkkoihin perustuva 
mentorointijärjestelmä myönnetyn tuen 
vaikutuksen nopeuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Erilaisilla yhteiskunnallisilla haasteilla ja teknologian alueilla on erilaiset hallintoelimet.
Kun pk-yrityksiä koskevaa, erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvää välinettä panee 
täytäntöön yksi elin, taataan johdonmukaisuus ja pk-yrityksille yksi yhteyspiste. Yksi elin voisi 
esimerkiksi koordinoida paremmin määräaikoja pyynnöille, jotka liittyvät pk-yrityksiä 
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koskevaan välineeseen Horisontti 2020 -ohjelman eri osissa. Näin voitaisiin myös välttää 
hallinnollisten menettelyiden kuormitushuiput, jotka johtavat viipeisiin myönnettäessä pk-
yrityksille avustussopimuksia.

Tarkistus 575
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska pk-yrityksille kohdennetun 
instrumentin edistäminen, täytäntöönpano 
ja seuranta tapahtuu yhdenmukaisesti koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, pk-
yritysten on helppo käyttää sitä. Tukea 
saavia pk-yrityksiä varten perustetaan 
nykyisiin pk-yritysten tukiverkkoihin 
perustuva mentorointijärjestelmä 
myönnetyn tuen vaikutuksen 
nopeuttamiseksi.

Koska pk-yrityksille kohdennetun 
instrumentin edistäminen, täytäntöönpano 
ja seuranta tapahtuu yhdenmukaisesti koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa yhdellä 
hallinnollisella rakenteella, pk-yritysten 
on helppo käyttää sitä. Tukea saavia pk-
yrityksiä varten perustetaan nykyisiin pk-
yritysten tukiverkkoihin ja muihin 
innovointipalveluiden tarjoajiin perustuva 
mentorointijärjestelmä myönnetyn tuen 
vaikutuksen nopeuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska pk-yrityksille kohdennetun 
instrumentin edistäminen, täytäntöönpano 
ja seuranta tapahtuu yhdenmukaisesti koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, pk-
yritysten on helppo käyttää sitä. Tukea 
saavia pk-yrityksiä varten perustetaan 
nykyisiin pk-yritysten tukiverkkoihin 
perustuva mentorointijärjestelmä 
myönnetyn tuen vaikutuksen 

Koska pk-yrityksille kohdennetun 
instrumentin edistäminen, täytäntöönpano 
ja seuranta tapahtuu yhdenmukaisesti koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, pk-
yritysten on helppo käyttää sitä. Tukea 
saavia pk-yrityksiä varten perustetaan 
nykyisiin pk-yritysten tukiverkkoihin, 
kuten Yritys-Eurooppa-verkostoon,
perustuva mentorointijärjestelmä 
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nopeuttamiseksi. myönnetyn tuen vaikutuksen 
nopeuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 1 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eurostars-yhteisohjelman hallintoa 
varten perustetaan alueellinen hajautettu 
tukirakenne.

Or. en

Tarkistus 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantamiseksi. Toimiin voivat kuulua 
esim. tietoisuuden lisääminen, 
tiedottaminen ja tietojen levittäminen, 
koulutus- ja liikkuvuustoimet, 
verkottuminen ja parhaiden käytänteiden 
vaihto, pk-yrityksille suurta lisäarvoa 
unionin tasolla tuottavien innovointia 
tukevien korkealaatuisten mekanismien ja 
palvelujen kehittäminen (esim. henkisen 
omaisuuden ja innovoinnin hallinnointi, 
tietämyksen siirto, tieto- ja 
viestintäteknologian innovatiivinen käyttö 

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantamiseksi. Toimiin voivat kuulua 
esim. tietoisuuden lisääminen, 
tiedottaminen ja tietojen levittäminen, 
koulutus- ja liikkuvuustoimet, 
verkottuminen ja parhaiden käytänteiden 
vaihto, pk-yrityksille suurta lisäarvoa 
unionin tasolla tuottavien innovointia 
tukevien korkealaatuisten mekanismien ja 
palvelujen kehittäminen (esim. henkisen 
omaisuuden ja innovoinnin hallinnointi, 
tietämyksen siirto, tieto- ja 
viestintäteknologian innovatiivinen käyttö 
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ja pk-yritysten tietotekniset taidot) sekä pk-
yritysten avustaminen yhteyden saamisessa 
tutkimus- ja innovointikumppaneihin 
kaikkialla unionissa, jotta ne voisivat saada 
teknologiaa käyttöönsä ja kehittää 
innovaatiovalmiuksiaan. Innovatiivisten 
pk-yritysten ryhmiä edustavia 
välittäjäjärjestöjä pyydetään toteuttamaan 
monialaisia ja alueiden välisiä 
innovaatiotoimia sellaisten pk-yritysten 
kanssa, joilla on toisiaan vahvistavat 
valmiudet, uusien teollisuuden 
arvoketjujen luomiseksi.

ja pk-yritysten tietotekniset taidot) sekä pk-
yritysten avustaminen yhteyden saamisessa 
tutkimus- ja innovointikumppaneihin 
kaikkialla unionissa, jotta ne voisivat saada 
teknologiaa käyttöönsä ja kehittää 
innovaatiovalmiuksiaan. Innovatiivisten 
pk-yritysten ryhmiä tai alueellisia pk-
yritysten tukipalveluita edustavia 
välittäjäjärjestöjä pyydetään toteuttamaan 
monialaisia ja alueiden välisiä 
innovaatiotoimia sellaisten pk-yritysten 
kanssa, joilla on toisiaan vahvistavat 
valmiudet, uusien teollisuuden 
arvoketjujen luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 579
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantamiseksi. Toimiin voivat kuulua 
esim. tietoisuuden lisääminen, 
tiedottaminen ja tietojen levittäminen, 
koulutus- ja liikkuvuustoimet, 
verkottuminen ja parhaiden käytänteiden 
vaihto, pk-yrityksille suurta lisäarvoa 
unionin tasolla tuottavien innovointia 
tukevien korkealaatuisten mekanismien ja 
palvelujen kehittäminen (esim. henkisen 
omaisuuden ja innovoinnin hallinnointi, 
tietämyksen siirto, tieto- ja 
viestintäteknologian innovatiivinen käyttö 
ja pk-yritysten tietotekniset taidot) sekä pk-
yritysten avustaminen yhteyden saamisessa 
tutkimus- ja innovointikumppaneihin 
kaikkialla unionissa, jotta ne voisivat saada 

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa auttavia ja niitä 
täydentäviä toimia tuetaan erityisesti pk-
yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantamiseksi. Toimiin voivat kuulua 
esim. tietoisuuden lisääminen, 
tiedottaminen ja tietojen levittäminen, 
koulutus- ja liikkuvuustoimet, 
verkottuminen ja parhaiden käytänteiden 
vaihto, tutkimustulosten saanti, pk-
yrityksille suurta lisäarvoa unionin tasolla 
tuottavien innovointia tukevien 
korkealaatuisten mekanismien ja 
palvelujen kehittäminen (esim. henkisen 
omaisuuden ja innovoinnin hallinnointi, 
tietämyksen siirto, tieto- ja 
viestintäteknologian innovatiivinen käyttö 
ja pk-yritysten tietotekniset taidot) sekä pk-
yritysten avustaminen yhteyden saamisessa 
tutkimus- ja innovointikumppaneihin 
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teknologiaa käyttöönsä ja kehittää 
innovaatiovalmiuksiaan. Innovatiivisten 
pk-yritysten ryhmiä edustavia 
välittäjäjärjestöjä pyydetään toteuttamaan 
monialaisia ja alueiden välisiä 
innovaatiotoimia sellaisten pk-yritysten 
kanssa, joilla on toisiaan vahvistavat 
valmiudet, uusien teollisuuden 
arvoketjujen luomiseksi.

kaikkialla unionissa, jotta ne voisivat saada 
teknologiaa käyttöönsä ja kehittää 
innovaatiovalmiuksiaan ja kykyään 
sisällyttää innovaatioita ja siirtää 
tutkimustuloksia innovatiivisiin 
tuotteisiin, menetelmiin ja palveluihin..
Innovatiivisten pk-yritysten ryhmiä 
edustavia välittäjäjärjestöjä pyydetään 
toteuttamaan monialaisia ja alueiden 
välisiä innovaatiotoimia sellaisten pk-
yritysten kanssa, joilla on toisiaan 
vahvistavat valmiudet, uusien teollisuuden 
arvoketjujen luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 580
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi pk-yritysten tehostettua 
osallistumista ohjelman hallintoon ja 
erityisesti osallistumista 
tutkimuslinjausten laatimiseen ja julkisen 
ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien toteuttamiseen 
edistetään koko Horisontti 2020 
-ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 581
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

On erityisesti kehitettävä uusia tietoon ja 
avoimuuteen liittyviä välineitä, jotka 
koskevat teollis- ja tekijänoikeuksia, jotta 
pk-yritykset (ja myös julkiset 
tutkimuslaitokset) voivat suorittaa 
tutkimusta, hyödyntää keksintöjä, saada 
teollis- ja tekijänoikeuksia ja hyödyntää 
tutkimustuloksia niin, että kaikki 
tosiseikat ovat tiedossa. Toimet, joilla 
vahvistetaan pk-yritysten 
innovointikapasiteettia ja annetaan niille 
mahdollisuus osallistua täysin 
tutkimukseen, käsittävät myös sellaisten 
sääntöjen käyttöönoton, joilla lisätään 
teollis- ja tekijänoikeuksiin sekä 
hintasalkkuihin liittyvää avoimuutta, 
kehitetään Euroopan tason toimia teollis-
ja tekijänoikeuksien laadun arvioimiseksi 
ja otetaan käyttöön yhteisiä 
vertailuindikaattoreita sellaisten 
kauppatapahtumien helpottamiseksi, 
joihin liittyy patentteja.

Or. fr

Tarkistus 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Älykästä erikoistumista koskevissa 
kansallisissa ja alueellisissa 
innovaatiostrategioissa pyritään 
saavuttamaan synergia unionin 
koheesiopolitiikan kanssa.

Älykästä erikoistumista koskevissa 
kansallisissa ja alueellisissa 
innovaatiostrategioissa pyritään 
saavuttamaan synergia unionin 
koheesiopolitiikan kanssa. Tällainen 
synergia voi perustua myös kansalliseen 
ja alueelliseen alhaalta ylös 
-kokemukseen Eureka- ja Eurostars-
ohjelmasta pk-yritysten innovointi- ja 
tutkimustoimien tukemisessa. Tätä 
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voitaisiin tukea koheesiorahoituksella 
niin, että paikallisten kumppanien 
rahoitus Eurekaan kuuluvissa hankkeissa 
asetettaisiin hallintoviranomaisten 
kannalta etusijalle.

Or. en

Tarkistus 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tukee yritysten 
innovaatiovalmiuksien parantamiseen 
tähtäävää markkinalähtöistä innovointia 
parantamalla innovoinnin toimintapuitteita 
ja poistamalla esteet innovatiivisten 
yritysten kasvulta erityisesti pk-yrityksissä 
ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on 
potentiaalia kasvaa nopeasti. Erityistä 
innovaatiotukea (joka koskee esim. 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, 
hankkijaverkostoja, 
teknologiansiirtoyksikköjä tai strategista 
suunnittelua) ja innovointia koskevien 
politiikkojen uudelleentarkastelua tuetaan.

Tämä tukee yritysten 
innovaatiovalmiuksien parantamiseen 
tähtäävää markkinalähtöistä innovointia 
parantamalla innovoinnin toimintapuitteita 
ja poistamalla esteet innovatiivisten 
yritysten kasvulta erityisesti pk-yrityksissä 
ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on 
potentiaalia kasvaa nopeasti. Erityistä 
innovaatiotukea (joka koskee esim. 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, 
hankkijaverkostoja, kansainvälisiä 
teknologian siirtopalveluita,
teknologiansiirtoyksikköjä, strategista 
suunnittelua ja klustereiden kehittämistä) 
ja innovointia koskevien politiikkojen 
uudelleentarkastelua tuetaan.

Or. en

Tarkistus 584
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tukee yritysten Tämä tukee yritysten 
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innovaatiovalmiuksien parantamiseen 
tähtäävää markkinalähtöistä innovointia 
parantamalla innovoinnin toimintapuitteita 
ja poistamalla esteet innovatiivisten 
yritysten kasvulta erityisesti pk-yrityksissä 
ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on 
potentiaalia kasvaa nopeasti. Erityistä 
innovaatiotukea (joka koskee esim. 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, 
hankkijaverkostoja, 
teknologiansiirtoyksikköjä tai strategista 
suunnittelua) ja innovointia koskevien 
politiikkojen uudelleentarkastelua tuetaan.

innovaatiovalmiuksien parantamiseen 
tähtäävää markkinalähtöistä innovointia 
parantamalla innovoinnin toimintapuitteita 
ja poistamalla esteet innovatiivisten 
yritysten kasvulta erityisesti pk-yrityksissä 
ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on 
potentiaalia kasvaa nopeasti. Erityistä 
innovaatiotukea (joka koskee esim. tukea
henkisen omaisuuden rekisteröinnille ja 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, 
hankkijaverkostoja, 
teknologiansiirtoyksikköjä tai strategista 
suunnittelua) ja innovointia koskevien 
politiikkojen uudelleentarkastelua tuetaan.

Or. en

Tarkistus 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.3 a. Julkisen tutkimuksen ja 
markkinoiden välisen tietämyksen ja 
teknologian siirron tukeminen.
Tavoitteena on tukea julkisen 
tutkimuksen piiriin kuuluvien tahojen ja 
innovatiivisten pk-yritysten välisiä 
siirtoprosesseja; kyseessä on toimiva 
mekanismi korkeakouluissa ja 
tutkimuskeskuksissa syntyvien 
tutkimustulosten ja keksintöjen 
markkinoille tuomista varten.

Or. en


