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Tarkistus 159
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Osallistujapohjan laajentamista olisi 
edistettävä, jotta voidaan hyödyntää 
Eurooppaan kertyneen lahjakkuuden 
tarjoamia mahdollisuuksia ja parantaa 
tutkimuksen taloudellista ja 
yhteiskunnallista vaikutusta, millä olisi 
edistettävä Euroopan tutkimus- ja 
innovaatiovajeen korjaamista 
hyödyntämällä esimerkiksi tiedekeskuksia 
ja museoita, jotka houkuttelevat suuria ja 
laajapohjaisia yleisömääriä.

Or. en

Tarkistus 160
Alyn Smith

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelman kolme 
painopistettä ovat huipputason tieteen 
tuottaminen ("Huipputason tiede"), 
teollisuuden johtoaseman edistäminen 
("Teollisuuden johtoasema") ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen 
("Yhteiskunnalliset haasteet"). Nämä 
painopisteet olisi pantava täytäntöön 
erityisohjelmalla, johon kuuluu kolme 
epäsuoria toimia koskevaa osaa ja yksi 
Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) suoria 
toimia koskeva osa.

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma perustuu 
huippuosaamiseen ja sen kolme 
painopistettä ovat huipputason tieteen 
tuottaminen ("Huipputason tiede"), 
teollisuuden johtoaseman edistäminen 
("Teollisuuden johtoasema") ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen 
("Yhteiskunnalliset haasteet"). Nämä 
painopisteet olisi pantava täytäntöön 
erityisohjelmalla, johon kuuluu kolme 
epäsuoria toimia koskevaa osaa ja yksi 
Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) suoria 
toimia koskeva osa.

Or. en
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Tarkistus 161
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelman kolme 
painopistettä ovat huipputason tieteen 
tuottaminen ("Huipputason tiede"), 
teollisuuden johtoaseman edistäminen 
("Teollisuuden johtoasema") ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen 
("Yhteiskunnalliset haasteet"). Nämä 
painopisteet olisi pantava täytäntöön 
erityisohjelmalla, johon kuuluu kolme 
epäsuoria toimia koskevaa osaa ja yksi 
Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) suoria 
toimia koskeva osa.

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelman kolme 
painopistettä ovat huipputason tieteen 
tuottaminen ("Huipputason tiede"), 
teollisuuden ja palvelualan johtoaseman 
edistäminen ("Teollisuuden ja palvelualan
johtoasema") ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaaminen ("Yhteiskunnalliset 
haasteet"). Nämä painopisteet olisi pantava 
täytäntöön erityisohjelmalla, johon kuuluu 
kolme epäsuoria toimia koskevaa osaa ja 
yksi Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) 
suoria toimia koskeva osa.

Or. ro

Tarkistus 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kunkin osan olisi täydennettävä 
erityisohjelman muita osia, ja kukin osa 
olisi pantava täytäntöön johdonmukaisesti 
erityisohjelman muiden osien kanssa.

(4) Kunkin osan olisi täydennettävä 
erityisohjelman muita osia, ja kukin osa 
olisi pantava täytäntöön johdonmukaisesti 
erityisohjelman muiden osien kanssa.
Tutkimuksen ja innovoinnin strategisessa 
koordinoinnissa kunkin aihekohtaisen 
alan (esimerkiksi terveyden) kussakin 
kolmessa painopisteessä olisi puututtava 
hajanaisuuteen, parannettava tekniikka-
ja infrastruktuuriresurssien käyttöä ja 
hallinnointia ja otettava käyttöön tietojen 
jakaminen tulosten saavuttamisen 
nopeuttamiseksi.
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Or. en

(Ks. tarkistus 3; PE489.688v01-00.)

Tarkistus 163
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On ehdottoman tarpeen lujittaa ja 
laajentaa unionin tiedeperustan 
huippuosaamista ja varmistaa 
maailmanluokan tutkimuksen ja 
lahjakkuuksien tuottaminen, jotta 
Euroopan kilpailukyky ja hyvinvointi 
voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. 
Ohjelman I osalla "Huipputason tiede" olisi 
tuettava Euroopan tutkimusneuvoston 
toimintaa, joka koskee tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta, tulevia ja 
kehittyviä teknologioita, Marie Curie 
-toimia ja Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja. Näillä toimilla 
olisi pyrittävä luomaan osaamista pitkällä 
aikavälillä keskittyen seuraavan 
sukupolven tieteenaloihin, järjestelmiin ja 
tutkijoihin ja tukien uusia lahjakkuuksia 
kaikkialla unionissa ja assosioituneissa 
maissa. Huipputason tiedettä tukevilla 
unionin toimilla olisi pyrittävä lujittamaan 
Euroopan tutkimusaluetta ja tekemään 
unionin tiedejärjestelmästä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja 
houkuttelevampi.

(5) On ehdottoman tarpeen lujittaa ja 
laajentaa unionin tiedeperustan 
huippuosaamista ja varmistaa 
maailmanluokan tutkimuksen ja 
lahjakkuuksien tuottaminen, jotta 
Euroopan kilpailukyky ja hyvinvointi 
voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. 
Ohjelman I osalla "Huipputason tiede" olisi 
tuettava Euroopan tutkimusneuvoston 
toimintaa, joka koskee tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta, tulevia ja 
kehittyviä teknologioita, Marie Curie 
-toimia ja Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja sekä unionin 
huippuosaamisen verkottumista. Näillä 
toimilla olisi pyrittävä luomaan osaamista 
pitkällä aikavälillä keskittyen seuraavan 
sukupolven tieteenaloihin, järjestelmiin ja 
tutkijoihin ja tukien uusia lahjakkuuksia 
kaikkialla unionissa ja assosioituneissa 
maissa. Huipputason tiedettä tukevilla 
unionin toimilla olisi pyrittävä lujittamaan 
Euroopan tutkimusaluetta ja tekemään 
unionin tiedejärjestelmästä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja 
houkuttelevampi.

Or. en

Tarkistus 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On ehdottoman tarpeen lujittaa ja 
laajentaa unionin tiedeperustan 
huippuosaamista ja varmistaa 
maailmanluokan tutkimuksen ja 
lahjakkuuksien tuottaminen, jotta 
Euroopan kilpailukyky ja hyvinvointi 
voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. 
Ohjelman I osalla "Huipputason tiede" olisi 
tuettava Euroopan tutkimusneuvoston 
toimintaa, joka koskee tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta, tulevia ja 
kehittyviä teknologioita, Marie Curie -
toimia ja Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja. Näillä toimilla 
olisi pyrittävä luomaan osaamista pitkällä 
aikavälillä keskittyen seuraavan 
sukupolven tieteenaloihin, järjestelmiin ja 
tutkijoihin ja tukien uusia lahjakkuuksia 
kaikkialla unionissa ja assosioituneissa 
maissa. Huipputason tiedettä tukevilla 
unionin toimilla olisi pyrittävä lujittamaan 
Euroopan tutkimusaluetta ja tekemään 
unionin tiedejärjestelmästä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja 
houkuttelevampi.

(5) On ehdottoman tarpeen lujittaa ja 
laajentaa unionin tiedeperustan 
huippuosaamista ja varmistaa 
maailmanluokan tutkimuksen ja 
lahjakkuuksien tuottaminen, jotta 
Euroopan kilpailukyky ja hyvinvointi 
voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. 
Ohjelman I osalla "Huipputason tiede" olisi 
tuettava Euroopan tutkimusneuvoston 
toimintaa, joka koskee tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta, tulevia ja 
kehittyviä teknologioita, Marie 
Skłodowska-Curie -toimia ja Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja. Näillä toimilla 
olisi pyrittävä luomaan osaamista pitkällä 
aikavälillä keskittyen seuraavan 
sukupolven tieteenaloihin, järjestelmiin ja 
tutkijoihin ja tukien uusia lahjakkuuksia 
kaikkialla unionissa ja assosioituneissa 
maissa. Huipputason tiedettä tukevilla 
unionin toimilla olisi pyrittävä lujittamaan 
Euroopan tutkimusaluetta ja tekemään 
unionin tiedejärjestelmästä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja 
houkuttelevampi.

Or. en

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

Tarkistus 165
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
olisi saatava aikaan synergioita unionin 
ja jäsenvaltioiden muiden politiikkojen 
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kanssa erityisesti koulutusalalla, jotta 
tutkijan ja innovoijan ammateista voidaan 
tehdä houkuttelevia, arvostettuja 
uravaihtoehtoja lahjakkaille nuorille 
eurooppalaisille ja jotta kolmansista 
maista voidaan houkutella parhaita 
lahjakkuuksia. Seuraavan 
tutkijasukupolven valmistelemiseksi olisi 
edistettävä luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan 
koulutusta sekä puututtava sukupuolten 
väliseen kuiluun tieteen ja innovoinnin 
alalla, sillä tämä on välttämätöntä sen 
varmistamiseksi, että unioni pystyy 
hyödyntämään tutkimus- ja 
innovaatiotavoitteidensa saavuttamiseksi 
tarvittavaa inhimillistä pääomaa.

Or. en

Tarkistus 166
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelman I osan "Huipputason tiede" 
mukaisesti toteutetut tutkimustoimet olisi 
määriteltävä tieteellisten tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan ilman etukäteen 
määritettyjä aihekohtaisia painopisteitä. 
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. 
Tutkimusta olisi rahoitettava 
huippuosaamisen perusteella.

(6) Ohjelman I osan "Huipputason tiede" 
mukaisesti toteutetut tutkimustoimet olisi 
määriteltävä tieteellisten tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan ilman etukäteen 
määritettyjä aihekohtaisia painopisteitä. 
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. 
Tutkimusta olisi rahoitettava 
huippuosaamisen perusteella. Lisäksi 
voitaisiin ottaa huomioon muita 
huippuosaamisen luomisessa tarvittavia 
periaatteita, kuten osallisuus, 
kustannustehokkuus ja 15 jäsenvaltion ja 
12 jäsenvaltion EU:n välisten 
tutkimusinfrastruktuurierojen 
kaventaminen. 

Or. en
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Tarkistus 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Unionin teollisuuden johtoaseman 
säilyttämiseksi ja lujittamiseksi on 
polttava tarve kannustaa yksityistä 
sektoria tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestointeihin, edistää 
tutkimusta ja innovointia liike-elämän 
linjauksilla ja kiihdyttää uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan 
yritystoiminnan ja talouskasvun 
tukemiseksi. Siksi on kannustettava 
vahvasti eri alojen osallistumista 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, 
erityisesti sen II osaan "Teollisuuden 
johtoasema" ja III osaan 
"Yhteiskunnalliset haasteet".

Or. en

Tarkistus 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin teollisuuden johtoaseman 
säilyttämiseksi ja lujittamiseksi on polttava 
tarve kannustaa yksityistä sektoria 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestointeihin, edistää 
tutkimusta ja innovointia liike-elämän 
linjauksilla ja kiihdyttää uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan 
yritystoiminnan ja talouskasvun 

(8) Unionin teollisuuden johtoaseman 
säilyttämiseksi ja lujittamiseksi on polttava 
tarve kannustaa yksityistä sektoria 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestointeihin, edistää 
tutkimusta ja innovointia liike-elämän 
linjauksilla ja kiihdyttää uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan 
yritystoiminnan ja talouskasvun 
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tukemiseksi. Ohjelman II osalla 
"Teollisuuden johtoasema" olisi tuettava 
keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin 
ja muihin teollisuusteknologioihin liittyvää 
huipputason tutkimusta ja innovointia, 
helpotettava riskirahoituksen saatavuutta 
innovatiivisille yrityksille ja hankkeille 
sekä tarjottava unionin laajuista tukea 
pienten ja keskisuurten yritysten 
innovointiin.

tukemiseksi. Ohjelman II osalla 
"Teollisuuden johtoasema" olisi tuettava 
keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin 
ja muihin teollisuusteknologioihin liittyvää 
huipputason tutkimusta ja innovointia, 
helpotettava riskirahoituksen saatavuutta 
innovatiivisille yrityksille ja hankkeille 
sekä tarjottava unionin laajuista tukea 
pienten ja keskisuurten yritysten 
innovointiin ensisijaisesti alentamalla pk-
yrityksiä koskevaa osallistumiskynnystä.

Or. sl

Tarkistus 169
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Pk-yrityksissä harjoitettavan 
innovoinnin tukemiseksi olisi kehitettävä 
joukko välineitä ja rahoituskeinoja, joiden 
avulla tuetaan tutkimusta ja innovointia 
innovointisyklin eri vaiheissa ja joissa 
otetaan huomioon erikokoiset ja -tyyppiset 
pk-yritykset. Horisontti 2020 
-puiteohjelman talousarviosta vähintään 
20 prosenttia olisi kohdennettava pk-
yrityksiin sen täytäntöönpanon aikana. 
Vähintään 10 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman talousarviosta 
myönnetään pk-yrityksille kohdennetun 
välineen kautta, ja yhden erityisen 
hallintorakenteen olisi hallinnoitava ja 
toteutettava kyseistä välinettä.

Or. en

Tarkistus 170
Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi 
kuuluvat unionin jaettuun toimivaltaan, ja 
ne olisi sisällytettävä erottamattomasti II 
osaan "Teollisuuden johtoasema", jotta 
tieteelliset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa.

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi, 
mukaan luettuna satelliittiseuranta-, 
satelliittinavigointi- ja 
satelliittiteleviestintäteollisuus, 
infrastruktuuri (maassa ja avaruudessa), 
palvelut ja sovellukset, kuuluvat unionin 
jaettuun toimivaltaan, ja ne olisi 
sisällytettävä erottamattomasti II osaan 
"Teollisuuden johtoasema", jotta 
tieteelliset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa. Avaruusalan 
edistämiseksi on tärkeää koordinoida eri 
pilarien toimia. Horisontti 2020 
-puiteohjelman kuulemisprosessin "Space 
goes beyond technology" päätelmien 
mukaan avaruusala on jo itsessään tärkeä 
ala, joka edistää yhteiskunnallisten 
haasteiden saavuttamista sekä tiedettä 
mutta on samalla suuresti riippuvainen 
tutkimuksesta, jota tarvitaan jatkuvasti 
alan teknologisen kehityksen tueksi. 

Or. en

Tarkistus 171
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi 
kuuluvat unionin jaettuun toimivaltaan, ja 
ne olisi sisällytettävä erottamattomasti II 
osaan "Teollisuuden johtoasema", jotta 
tieteelliset, taloudelliset ja 

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi 
kuuluvat unionin jaettuun toimivaltaan, ja 
ne olisi sisällytettävä erottamattomasti II 
osaan "Teollisuuden johtoasema", jotta 
tieteelliset, taloudelliset ja 
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yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa.

yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa. Toimet olisi 
koordinoitava jäsenvaltioiden ja 
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) 
kanssa. 

Or. en

Tarkistus 172
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi 
kuuluvat unionin jaettuun toimivaltaan, ja 
ne olisi sisällytettävä erottamattomasti II 
osaan "Teollisuuden johtoasema", jotta 
tieteelliset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa.

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi 
sekä sovellukset kuuluvat unionin jaettuun 
toimivaltaan, ja ne olisi sisällytettävä 
erottamattomasti II osaan "Teollisuuden 
johtoasema", jotta tieteelliset, taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa.

Or. de

Perustelu

Teknologioiden ja infrastruktuurin tutkimuksen ohella olisi tutkittava myös palveluja ja 
sovelluksia, jotta saadaan suoraa yhteiskunnallista hyötyä.

Tarkistus 173
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi 
kuuluvat unionin jaettuun toimivaltaan, ja 
ne olisi sisällytettävä erottamattomasti II 

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi 
kuuluvat Euroopan unionin jaettuun 
toimivaltaan, ja ne olisi sisällytettävä 
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osaan "Teollisuuden johtoasema", jotta 
tieteelliset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa.

erottamattomasti II osaan "Teollisuuden 
johtoasema", jotta tieteelliset, taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa.

Or. en

Tarkistus 174
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Eurooppa 20207 -strategiassa 
yksilöityjen yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaiseminen edellyttää suuria 
investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 
jotta riittävän mittavia ja laajoja uusia 
ratkaisuja ja läpimurtoratkaisuja voitaisiin 
kehittää ja ottaa käyttöön. Nämä haasteet 
tarjoavat innovatiivisille yrityksille myös 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, 
minkä vuoksi ne vaikuttavat unionin 
kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

(10) Eurooppa 20207 -strategiassa 
yksilöityjen yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaiseminen edellyttää suuria 
investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 
jotta riittävän mittavia ja laajoja uusia 
ratkaisuja ja läpimurtoratkaisuja voitaisiin 
kehittää ja ottaa käyttöön, esimerkiksi 
innovatiivisia tutkimuksen 
rahoitusvälineitä, kuten 
innovointipalkinnot, erityisesti silloin kun 
markkinat eivät toimi riittävästi. Nämä 
haasteet tarjoavat innovatiivisille 
yrityksille myös merkittäviä taloudellisia 
mahdollisuuksia, minkä vuoksi ne 
vaikuttavat unionin kilpailukykyyn ja 
työllisyyteen.

Or. fr

Tarkistus 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
toteutettava haasteisiin perustuvalla 
lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, ja niissä olisi 
painotettava innovointiin liittyviä toimia,
kuten pilottitoimia, demonstrointia, 
testausalustoja, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava suoraan vastaavaa alakohtaista 
osaamista unionin tasolla. Kaikkien 
haasteiden olisi edesautettava kestävän 
kehityksen erityistavoitteen saavuttamista.

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
toteutettava haasteisiin perustuvalla 
lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, kuten 
perustutkimus ja soveltava tutkimus, 
kehitystoimia, pilottitoimia, 
demonstrointia, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava suoraan vastaavaa alakohtaista 
osaamista unionin tasolla. Kaikkien 
haasteiden olisi edesautettava kestävän 
kehityksen erityistavoitteen saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
toteutettava haasteisiin perustuvalla 

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
toteutettava haasteisiin perustuvalla 
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lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, ja niissä olisi 
painotettava innovointiin liittyviä toimia, 
kuten pilottitoimia, demonstrointia, 
testausalustoja, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava suoraan vastaavaa alakohtaista 
osaamista unionin tasolla. Kaikkien 
haasteiden olisi edesautettava kestävän 
kehityksen erityistavoitteen saavuttamista.

lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, ja niissä olisi 
painotettava innovointiin liittyviä toimia, 
kuten pilottitoimia, demonstrointia, 
testausalustoja, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava suoraan vastaavaa alakohtaista 
osaamista unionin tasolla sekä unionin 
teollisuuden kilpailukykyä 
kansainvälisellä tasolla. Kaikkien 
haasteiden olisi edesautettava kestävän 
kehityksen erityistavoitteen saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 177
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
toteutettava haasteisiin perustuvalla 
lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, ja niissä olisi

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
toteutettava haasteisiin perustuvalla 
lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, ja niissä olisi 
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painotettava innovointiin liittyviä toimia, 
kuten pilottitoimia, demonstrointia, 
testausalustoja, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava suoraan vastaavaa alakohtaista 
osaamista unionin tasolla. Kaikkien 
haasteiden olisi edesautettava kestävän 
kehityksen erityistavoitteen saavuttamista.

painotettava innovointiin liittyviä toimia, 
kuten pilottitoimia, demonstrointia, 
testausalustoja, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava suoraan vastaavaa alakohtaista 
osaamista unionin tasolla. Kaikkien 
haasteiden olisi edesautettava kestävän 
kehityksen erityistavoitteen saavuttamista 
sekä tutkijoiden ja insinöörien 
täysimääräistä osallistumista kaikkialla 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä, jos halutaan saavuttaa 
erityisohjelman kaikkien osien tavoitteet, 
ja kussakin osassa olisi toteutettava 
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka 
on kohdistettu maihin tai maaryhmiin 
horisontaalisissa tai ensisijaisissa 
kysymyksissä. 

Or. fr

Perustelu

Kaikentyyppiset kansainväliset yhteistyöhankkeet koskevat erityisohjelman kaikkia osia. Niitä 
ei voi rajoittaa horisontaalisiin toimiin yhteiskunnallisten haasteiden, kuten terveydenhuolto, 
väestörakenteen muutos ja hyvinvointi, käsittelemiseksi.

Tarkistus 179
Henri Weber
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä, jos halutaan saavuttaa 
erityisohjelman kaikkien osien tavoitteet, 
ja kussakin osassa olisi toteutettava 
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka 
on kohdistettu maihin tai maaryhmiin 
horisontaalisissa tai ensisijaisissa 
kysymyksissä. 

Or. fr

Tarkistus 180
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä, jos halutaan saavuttaa 
erityisohjelman kaikkien osien tavoitteet, 
ja kussakin osassa olisi toteutettava 
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka 
on kohdistettu maihin tai maaryhmiin 
horisontaalisissa tai ensisijaisissa 
kysymyksissä. 

Or. fr

Perustelu

Kaikentyyppiset kansainväliset yhteistyöhankkeet koskevat erityisohjelman kaikkia osia. Niitä 
ei voi rajoittaa horisontaalisiin toimiin yhteiskunnallisten haasteiden, kuten terveydenhuolto, 
väestörakenteen muutos ja hyvinvointi, käsittelemiseksi.

Tarkistus 181
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi edistettävä myös monitieteellistä 
innovointia ja muiden kuin teknologisten 
ratkaisujen kehittämistä, organisatorisia 
lähestymistapoja, uusia 
liiketoimintamalleja, 
järjestelmäinnovointia ja julkisen sektorin 
innovaatioita teknologiaan keskittyvien 
innovointitoimien täydentäjinä. 

Or. en

Tarkistus 182
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Erityisohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia ja muita 
unionin toimia, jotka ovat tarpeen 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa 
noudatettavaa strategiaa varten, erityisesti 
niitä, jotka koskevat koheesiota, 
maataloutta ja maaseudun kehitystä, 
koulutusta ja ammatillista koulutusta, 
teollisuutta, kansanterveyttä, 
kuluttajansuojaa, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, energiaa, liikennettä, 
ympäristöä, ilmastoa, turvallisuutta, meriä 
ja kalastusta, kehitysyhteistyötä sekä 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa.

(15) Erityisohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia ja muita 
unionin toimia, jotka ovat tarpeen 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa 
noudatettavaa strategiaa varten, erityisesti 
niitä, jotka koskevat koheesiota, 
maataloutta ja maaseudun kehitystä, 
koulutusta ja ammatillista koulutusta, 
teollisuutta, kansanterveyttä, 
kuluttajansuojaa, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, energiaa, liikennettä, 
ympäristöä, ilmastoa, turvallisuutta, meriä 
ja kalastusta, kehitysyhteistyötä sekä 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa.
Asianmukainen niveltäminen 
koheesiopolitiikan varojen kanssa ja 
koordinoidut toimet vähentävät osaltaan 
tutkimuksen ja innovoinnin kuilua 
Euroopan unionissa, kun otetaan 



PE492.816v01-00 18/133 AM\907982FI.doc

FI

huomioon SEUT-sopimuksen 174 ja 
349 artiklassa sekä 355 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
erityispiirteet.

Or. pt

Perustelu

Asianmukainen rakenne on tarpeen, jotta alue- ja koheesiopolitiikan varat voidaan liittää 
Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitukseen unohtamatta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 ja 349 artiklassa sekä 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
erityispiirteitä.

Tarkistus 183
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kaikista turvallisuustutkimuksen 
alan ehdotuspyynnöistä olisi ensiksi 
tehtävä eettisten ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten ennakkoarviointi, jossa 
otetaan täysin huomioon taustalla olevan 
tutkimus- ja kehittämislinjauksen 
mahdolliset yhteiskunnalliset vaikutukset. 
Kaikki tällaisessa vaikutustenarvioinnissa 
esille tuodut tärkeät eettiset kysymykset 
ja/tai yhteiskunnalliset vaikutukset olisi 
sen jälkeen sisällytettävä täysin 
ehdotuspyyntöön sekä tutkimus- ja 
kehittämislinjauksen olennaisena osana 
että kohdentamalla resursseja 
tutkimukseen ja analyysiin, jossa 
käsitellään erityisiä huolenaiheita. Lisäksi 
kustakin hankkeesta olisi tehtävä eettinen 
tarkastelu ennen sen täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon aikana.

Or. en
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Tarkistus 184
Alyn Smith

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Huippuosaamisen olisi oltava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tärkein 
tekijä. Se edellyttää, että 
huippuosaaminen määritetään itsenäisesti 
riippumatta kaikista maantieteellisistä tai 
muista edellytyksistä. Mietinnössä 
edistetään toisaalta osallistumispohjan 
laajentamista huippuosaamisen 
vauhdittamiseksi koko EU:ssa ja toisaalta 
alhaalta ylös etenevän tieteellisen 
huippuosaamisen laajentamista 
jokaisessa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kolmessa pilarissa.

Or. en

Tarkistus 185
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) II osa "Teollisuuden johtoasema"; (b) II osa "Teollisuuden ja palvelualan
johtoasema";

Or. ro

Tarkistus 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta (uusi)



PE492.816v01-00 20/133 AM\907982FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

i) tietämys, tiede ja teknologia sekä 
biotieteet, terveys, maapallo, ympäristö, 
luonnonvarat ja elintarviketurva;

Or. en

Tarkistus 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteiskunta-, talous- ja humanistiset 
tieteet sekä väestökehityksen haasteet, 
koulutus, alueelliset kysymykset, hallinto, 
kulttuuri, digitaaliset sisällöt, 
humanistiset tieteet, kulttuuriperintö ja 
aineettoman tietämyksen alat.

Or. en

Tarkistus 188
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lujitetaan taitoja, koulutusta ja 
urakehitystä Marie Skłodowska-Curie 
-toimilla, jäljempänä 'Marie Curie 
-toimet';

(c) lujitetaan taitoja, koulutusta ja 
urakehitystä Marie Skłodowska-Curie 
-toimilla. Tiedekeskukset ja museot ovat 
osoittaneet asiantuntemuksensa nuorten 
tutkijoiden kouluttamisessa tieteelliseen 
viestintään ja työskentelyyn tiiviissä 
yhteistyössä tieteellisten tutkimuslaitosten 
ja korkeakoulujen kanssa;
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Or. en

Tarkistus 189
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lujitetaan taitoja, koulutusta ja 
urakehitystä Marie Skłodowska-Curie 
-toimilla, jäljempänä 'Marie Curie 
-toimet';

(c) lujitetaan taitoja, koulutusta ja 
urakehitystä sekä varmistetaan naisten 
tukeminen Marie Skłodowska-Curie 
-toimilla;

Or. en

Tarkistus 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) levitetään huippuosaamista ja 
laajennetaan osallistumispohjaa.

Or. en

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

Tarkistus 191
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tehdään tiedettä yhteiskunnassa ja 
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yhteiskuntaa varten ja edistetään 
vastuullista tutkimusta ja innovointia.

Or. en

Tarkistus 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vahvistetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin tuottaman tietämyksen 
siirtoa koulutusjärjestelmän kaikille 
tasoille.

Or. en

Tarkistus 193
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) lisätään kansalaisjärjestöjen 
ilmaisemien tarpeiden tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d b) Vastuullinen tutkimus ja innovointi.

Or. en

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

Tarkistus 195
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman II osalla "Teollisuuden 
johtoasema" lujitetaan teollisuuden 
johtoasemaa ja kilpailukykyä asetuksen 
(EU) N:o XX/2012 [Horisontti 2020] 5 
artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
vahvistetun painopisteen mukaisesti 
pyrkimällä saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet:

Ohjelman II osalla "Teollisuuden ja 
palvelualan johtoasema" lujitetaan 
teollisuuden ja palvelualan johtoasemaa ja 
kilpailukykyä asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 5 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa vahvistetun 
painopisteen mukaisesti pyrkimällä 
saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet:

Or. ro

Tarkistus 196
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkimuksella, teknologisella 
kehityksellä, demonstroinnilla ja 
innovoinnilla edistetään Euroopan 
teollisuuden johtoasemaa seuraavissa 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa:

(a) tutkimuksella, teknologisella 
kehityksellä, demonstroinnilla ja 
innovoinnilla edistetään Euroopan 
teollisuuden ja palvelualan johtoasemaa 
seuraavissa mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa:

Or. ro
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Tarkistus 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) vesiteknologia;

Or. en

Tarkistus 198
Alyn Smith

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi a) maataloustieteet ja eläinten terveys;

Or. en

Tarkistus 199
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) helpotetaan riskirahoituksen saatavuutta 
tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin;

(b) helpotetaan riskirahoituksen saatavuutta 
tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin ja 
tutkimustulosten hyödyntämiseen;

Or. en

Tarkistus 200
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätään innovointia pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä.

(c) lisätään innovointia pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä ja parannetaan 
niiden kykyä saada ja hyödyntää 
tutkimustuloksia ja muuntaa niitä 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Or. en

Tarkistus 201
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätään innovointia pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä.

(c) tuetaan innovointia pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä.

Or. en

Tarkistus 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" edistetään asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 5 artiklan 2 
kohdan c alakohdassa vahvistetun 
painopisteen saavuttamista tutkimusta, 
teknologista kehitystä, demonstrointia ja 
innovointia koskevilla toimilla, joilla 

Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" edistetään asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 5 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa vahvistetun 
painopisteen saavuttamista tutkimusta, 
teknologista kehitystä, demonstrointia ja 
innovointia koskevilla toimilla ja niihin 
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pyritään saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet:

liittyvillä sosioekonomisilla toimilla, joilla 
pyritään saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet:

Or. en

Tarkistus 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia;

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia sekä ikääntyneiden 
toimintakyvyn säilymistä tukevia 
ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 204
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia;

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia ottaen huomioon vammaiset 
henkilöt;

Or. en

Tarkistus 205
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) tunnistetaan tutkimustarpeita ja 
ensisijaisia, yhteiskunnan kannalta 
hyödyllisiä tutkimuskohteita luomalla 
keskustelufoorumeja 
kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden 
käyttöön ja varmistetaan 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
tutkimusohjelmien suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin, mikä on 
olennaista yhteiskunnallisia haasteita 
ajatellen;

Or. fr

Tarkistus 206
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja niihin liittyviä ekosysteemipalveluja 
sekä kilpailukykyistä ja vähähiilistä 
teollisuutta;

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä pitkäaikaisesti tuottavia 
ja resurssitehokkaita 
alkutuotantojärjestelmiä ja niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä teollisuutta ja vahvistamalla 
ja vaalimalla resurssiperustaa;

Or. en

Tarkistus 207
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja niihin liittyviä ekosysteemipalveluja 
sekä kilpailukykyistä ja vähähiilistä 
teollisuutta;

(b) varmistetaan turvallisten 
elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten 
tuotteiden riittävä saanti ja turvataan 
korkealaatuinen maatalous kehittämällä 
tuottavia ja resurssitehokkaita 
alkutuotantojärjestelmiä ja niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä teollisuutta;

Or. pt

Perustelu

Koska yhteiskunnallisiin haasteisiin sisältyy turvallisten elintarvikkeiden riittävä saanti, on 
pidettävä mielessä, että se edellyttää laadukasta maataloutta.

Tarkistus 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja niihin liittyviä ekosysteemipalveluja 
sekä kilpailukykyistä ja vähähiilistä
teollisuutta;

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja niihin liittyviä ekosysteemipalveluja 
sekä kilpailukykyistä ja kestävää
teollisuutta;

Or. en

Tarkistus 209
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja niihin liittyviä ekosysteemipalveluja 
sekä kilpailukykyistä ja vähähiilistä 
teollisuutta;

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia, kestäviä ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja niihin liittyviä ekosysteemipalveluja 
sekä kilpailukykyistä ja vähähiilistä 
teollisuutta;

Or. en

Tarkistus 210
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä 
energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa;

(c) siirrytään käyttämään erittäin 
tehokasta, kestävää, turvallista, 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa ja 
kilpailukykyistä energiajärjestelmää 
resurssien niukkuuden, energiatarpeiden 
kasvun ja ilmastonmuutoksen uhatessa;

Or. en

Tarkistus 211
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä 
energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä sekä 
tehostetummin uusiutuviin 
energialähteisiin keskittyvää
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ilmastonmuutoksen uhatessa; energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa;

Or. pt

Perustelu

On keskityttävä voimakkaammin uusiutuviin energialähteisiin, jos halutaan entistä 
kestävämpi energiajärjestelmä. Siksi asia on syytä mainita erityistavoitteissa.

Tarkistus 212
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä 
energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa;

(c) lisätään energiatehokkuutta ja 
siirrytään käyttämään luotettavaa, kestävää 
ja kilpailukykyistä energiajärjestelmää 
resurssien niukkuuden, energiatarpeiden 
kasvun ja ilmastonmuutoksen uhatessa;

Or. ro

Tarkistus 213
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) saavutetaan resurssitehokas, 
ympäristöystävällinen, turvallinen ja 
saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa;

(d) saavutetaan resurssitehokas, 
ympäristöystävällinen, turvallinen ja 
saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka kattaa kaikki 
jäsenvaltiot ja hyödyttää Euroopan
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa;

Or. ro
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Tarkistus 214
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) saavutetaan resurssitehokas, 
ympäristöystävällinen, turvallinen ja 
saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa;

(d) saavutetaan resurssitehokas, 
ympäristöystävällinen, turvallinen, 
luotettava ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa;

Or. en

Tarkistus 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) saavutetaan resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous sekä 
raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
koko maailman väestönkasvun asettamat 
tarpeet täytetään planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajallisuus 
huomioon ottaen;

(e) saavutetaan resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous, otetaan 
huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ekosysteemin rakenteen 
muutokseen sekä saavutetaan raaka-
aineiden kestävä saatavuus, jotta koko 
maailman väestönkasvun asettamat tarpeet 
täytetään planeettamme luonnonvarojen 
kestokyvyn rajallisuus huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 216
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta



PE492.816v01-00 32/133 AM\907982FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(e) saavutetaan resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous sekä 
raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
koko maailman väestönkasvun asettamat 
tarpeet täytetään planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajallisuus 
huomioon ottaen;

(e) saavutetaan resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous sekä 
raaka-aineiden kestävä käyttö, hoito ja
saatavuus, jotta koko maailman 
väestönkasvun asettamat tarpeet täytetään 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajallisuus huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 217
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) saavutetaan resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous sekä 
raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
koko maailman väestönkasvun asettamat 
tarpeet täytetään planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajallisuus 
huomioon ottaen;

(e) saavutetaan resurssitehokas, resursseja 
säästävä ja ilmastonmuutosta kestävä sekä 
oikeudenmukainen talous sekä raaka-
aineiden kestävä saatavuus, jotta koko 
maailman väestönkasvun asettamat tarpeet 
täytetään planeettamme luonnonvarojen 
kestokyvyn rajallisuus huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) mukaudutaan haasteisiin, joita 
ilmastonmuutoksen negatiiviset 
vaikutukset aiheuttavat veden 
kiertokululle, luonnon 
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monimuotoisuudelle ja luonnonvarojen 
hoidolle;

Or. en

Tarkistus 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) edistetään osallistavia, innovatiivisia ja 
turvallisia eurooppalaisia yhteiskuntia 
niiden kohdatessa ennennäkemättömiä 
muutoksia ja maailmanlaajuisesti 
lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta.

(f) edistetään osallistavia, innovatiivisia ja 
turvallisia eurooppalaisia yhteiskuntia 
niiden kohdatessa ennennäkemättömiä 
muutoksia ja maailmanlaajuisesti 
lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta, 
mukaan lukien huippuosaamisen 
levittäminen ja osallistumispohjan 
laajentaminen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 220
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) edistetään osallistavia, innovatiivisia ja 
turvallisia eurooppalaisia yhteiskuntia 
niiden kohdatessa ennennäkemättömiä 
muutoksia ja maailmanlaajuisesti 
lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta.

(f) edistetään tasa-arvoisia, osallistavia, 
innovatiivisia ja huomioon ottavia
eurooppalaisia yhteiskuntia niiden 
kohdatessa ennennäkemättömiä muutoksia, 
sukupuolten jatkuvaa epätasa-arvoa ja 
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maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä 
riippuvuutta;

Or. en

Tarkistus 221
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) hyödynnetään yhteiskunnassa 
tarjolla olevan tietämyksen 
monimuotoisuutta ja edistetään 
sosiaalista innovaatiota osallistavaa 
tutkimusta tukevilla lähestymistavoilla.

Or. fr

Tarkistus 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) edistetään johdonmukaisuutta 
kaupunki- ja maaseutualueiden välisessä 
suhteessa, jotta voitaisiin parantaa 
ympäristön kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 223
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f a) vahvistetaan yhteiskunnallista 
johtoasemaa oikeudenmukaisen talouden 
luomiseksi osallistavan ja monialaisen 
tutkimuksen ja sosiaalisen innovoinnin 
avulla.

Or. en

Tarkistus 224
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) verkotetaan huippuosaamista;

Or. en

Tarkistus 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) edistetään yhteiskunnan ja 
instituutioiden mukautumista tieteellisiin 
tutkimustuloksiin ja innovaatioihin, 
demografisiin muutoksiin, 
ilmastonmuutokseen ja muihin 
merkittäviin yhteiskunnallisiin 
muutoksiin.

Or. en
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Tarkistus 226
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Erityisohjelman arviointi perustuu sen 
tuloksiin ja vaikutuksiin, joita mitataan 
suorituskykyindikaattoreilla, joihin 
kuuluvat soveltuvin osin muun maussa
vaikutusvaltaisiin lehtiin sisältyvät 
julkaisut, tutkijoiden liikkuvuus, 
tutkimusinfrastruktuurien esteettömyys, 
velkarahoituksilla ja pääomasijoituksilla 
mobilisoidut investoinnit, pk-yritykset, 
jotka ottavat käyttöön yritykselle tai 
markkinoille uusia innovaatioita, 
viittaukset asiaankuuluviin tutkimustoimiin 
toimintapoliittisissa asiakirjoissa sekä 
erityinen vaikutus politiikkoihin.

5. Erityisohjelman arviointi perustuu sen 
tuloksiin ja vaikutuksiin, joita mitataan 
suorituskykyindikaattoreilla, joihin 
kuuluvat soveltuvin osin muun muassa
vaikutusvaltaisiin lehtiin sisältyvät 
julkaisut, patenttien ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien luominen, tutkijoiden 
liikkuvuus, tutkimusinfrastruktuurien 
esteettömyys, velkarahoituksilla ja 
pääomasijoituksilla mobilisoidut 
investoinnit, uusyritysten ja spin-off-
yritysten perustaminen, pk-yritykset, jotka 
ottavat käyttöön yritykselle tai 
markkinoille uusia innovaatioita, 
viittaukset asiaankuuluviin tutkimustoimiin 
toimintapoliittisissa asiakirjoissa sekä 
erityinen vaikutus politiikkoihin.

Nämä kaikissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman ohjelmissa käytettävät 
suorituskykyindikaattorit julkistetaan 
vähintään kerran vuodessa ja pidetään 
kaiken aikaa unionin kansalaisten 
saatavilla julkisella verkkosivustolla. Aika 
ajoin julkaistaan yksityiskohtaisia 
vertailuja, joissa verrataan Horisontti 
2020 -puiteohjelman tutkimus- ja 
innovointipanosta EU:n tärkeimpien 
kilpailijoiden tutkimus- ja 
innovointipanokseen.

Or. en

Tarkistus 227
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] 6 artiklan 1 mukaisesti 
erityisohjelman täytäntöönpanon 
talousarvio on 86 198 miljoonaa euroa.

1. Erityisohjelman täytäntöönpanon 
talousarvio on asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 6 artiklan 
1 kohdan mukainen.

Or. it

Tarkistus 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista erityisohjelman I, II ja III 
osaa koskevista määristä enintään 6 
prosenttia saa olla tarkoitettu komission 
hallinnollisia menoja varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 229
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista erityisohjelman I, II ja III 
osaa koskevista määristä enintään 
6 prosenttia saa olla tarkoitettu komission 
hallinnollisia menoja varten.

3. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista erityisohjelman I, II ja III 
osaa koskevista määristä enintään 
3 prosenttia saa olla tarkoitettu komission 
hallinnollisia menoja varten.

Or. it
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Perustelu

Vähennetään hallinnollisia menoja, jotta voidaan kanavoida enemmän varoja puiteohjelman 
erityistavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 230
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy yhteiset tai erilliset 
työohjelmat tämän erityisohjelman 2 
artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetun I, II ja III osan täytäntöönpanoa 
varten, lukuun ottamatta erityistavoitteen 
"Tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen 
eurooppalaisen tiedeperustan lujittaminen" 
mukaisten toimien täytäntöönpanoa. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

2. Komissio hyväksyy yhteiset tai erilliset 
työohjelmat tämän erityisohjelman 2 
artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetun I, II ja III osan täytäntöönpanoa 
varten, lukuun ottamatta erityistavoitteen 
"Tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen 
eurooppalaisen tiedeperustan lujittaminen" 
mukaisten toimien täytäntöönpanoa. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 30 päivään kesäkuuta 2013 
mennessä 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Puiteohjelma on pantava täytäntöön 1. tammikuuta 2014 alkaen. Teknisiin valmisteluihin 
sekä ohjelmien ja muiden asiakirjojen ja lomakkeiden lataamiseen tarvitaan jonkin verran 
aikaa.

Tarkistus 231
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäljempänä 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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sovelletaan sellaisten toimien rahoituksen 
hyväksymisessä, joissa käytetään 
ihmisalkioita tai ihmisalkioiden 
kantasoluja.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti suhtautui 11. marraskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa 
varauksellisesti siihen, miten juridisen velvoitteen lakkauttaminen vaikuttaa etenkin eettisesti 
tärkeiden ja ristiriitaisten tapausten rahoitukseen. Kyseinen vaatimus liittyy myös unionin 
periaatteeseen, että kunnioitetaan jäsenvaltioiden kulttuurista monimuotoisuutta ja eettisiä 
vaihtoehtoja, jotka on otettava huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Tarkistus 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Työohjelmissa on otettava huomioon 
tieteen, teknologian ja innovoinnin nykytila 
unionin tasolla ja kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla sekä 
asiaankuuluvan poliittisen, 
yhteiskunnallisen ja markkinakehityksen 
nykytila. Niissä on oltava tietoja sellaisten 
tutkimus- ja innovaatiotoimien 
koordinoinnista, jotka jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet esimerkiksi aloilla, joilla on 
yhteistä ohjelmasuunnittelua. Niitä on 
päivitettävä tarpeen mukaan.

5. Työohjelmissa on otettava huomioon 
tieteen, teknologian ja innovoinnin nykytila 
unionin tasolla ja kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla sekä 
asiaankuuluvan poliittisen, 
yhteiskunnallisen ja markkinakehityksen 
nykytila. Niissä on oltava tietoja sellaisten 
tutkimus- ja innovaatiotoimien 
koordinoinnista, jotka jäsenvaltiot (ja 
niiden alueet) ovat toteuttaneet esimerkiksi 
aloilla, joilla on yhteistä 
ohjelmasuunnittelua. Niitä on päivitettävä 
tarpeen mukaan.

Or. en

Tarkistus 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio kuulee työohjelmia 
laadittaessa tieteen, teollisuuden, 
loppukäyttäjien ja kansalaisyhteiskunnan 
tunnustettuja ja asiantuntevia 
sidosryhmiä ja varmistaa kaikkien 
kyseessä olevien alojen ja 
tutkimusalueiden moninaisuuden, jotta 
voidaan seurata nykyisten ja tulevien 
toimien asianmukaisuutta ja riittävyyttä ja 
havaita laiminlyödyt asiat ja 
päällekkäisyydet. Komissio pyrkii 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa käyttämään tässä 
mahdollisuuksien mukaan jo olemassa 
olevia välineitä, joita ovat esimerkiksi 
innovatiiviset eurooppalaiset 
kumppanuudet, eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ja yhteinen 
ohjelmasuunnittelu.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Carvalhon mietinnön tarkistukseen 18 ja sisältää myös osia tarkistuksesta 
25.

Tarkistus 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 artiklan 2 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitetun I, II ja III osan 
täytäntöönpanoa koskevissa työohjelmissa 
on vahvistettava tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä ja 
kokonaiskustannukset, mukaan lukien 
soveltuvin osin ohjeelliset tiedot ilmastoon 
liittyvien kustannusten määrästä. Niissä on 

6. Edellä 2 artiklan 2 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitetun I, II ja III osan 
täytäntöönpanoa koskevissa työohjelmissa 
on vahvistettava tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä ja 
kokonaiskustannukset, mukaan lukien 
soveltuvin osin ohjeelliset tiedot ilmastoon 
liittyvien kustannusten määrästä. Niissä on 
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myös oltava kuvaus rahoitettavista 
toimista, maininta kullekin toimelle 
kohdennettavasta määrästä, alustava 
täytäntöönpanoaikataulu sekä 
monivuotinen lähestymistapa ja strategiset 
suuntaviivat täytäntöönpanoa seuraaville 
vuosille. Niissä on mainittava avustusten 
painopisteet, olennaiset arviointiperusteet 
ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä. 
Niiden on mahdollistettava alhaalta 
ylöspäin etenevät lähestymistavat 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
innovatiivisilla tavoilla.

myös oltava kuvaus rahoitettavista 
toimista, maininta kullekin toimelle 
kohdennettavasta määrästä, toimen 
teknologisen valmiuden tasoja (TRL) 
koskevasta indikaattorista, alustava 
täytäntöönpanoaikataulu sekä 
monivuotinen lähestymistapa ja strategiset 
suuntaviivat täytäntöönpanoa seuraaville 
vuosille. Niissä on mainittava avustusten 
painopisteet, olennaiset arviointiperusteet 
ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä. 
Niiden on mahdollistettava alhaalta 
ylöspäin etenevät lähestymistavat 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
innovatiivisilla tavoilla.

Or. en

Perustelu

Komission olisi sisällytettävä työohjelmien toimiin teknologisen valmiuden tasoa kuvaava 
indikaattori. Sen on kehittänyt NASA, mutta sitä käytetään yleisesti hallitusten t&k-toimissa 
kaikkialla maailmassa.

Tarkistus 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen, innovoinnin ja 
rakennerahastojen väliset yhteydet 
toteutetaan ohjelmilla "Osaavat alueet" 
ja "Älykäs erikoistuminen", ja molemmat 
välineet on sijoitettava eurooppalaiseen 
tutkimusalueeseen, jotta voidaan luoda 
objektiivisia indikaattoreita mittamaan 
huippuosaamista.

Or. en
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Tarkistus 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työohjelmat sisältävät myös hallitun 
määrän pieniä (keskittyneitä), keskisuuria 
ja suuria (integroivia) hankkeita. Pienen 
mittakaavan hankkeet voivat olla tehokas 
keino edistää pk-yritysten osallistumista, 
mutta niitä ei pidä varata yksinomaan pk-
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 237
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi työohjelmissa on oltava jakso, 
jossa yksilöidään asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 13 artiklassa 
tarkoitetut monialaiset toimet, jotka 
liittyvät kahteen tai useampaan 
erityistavoitteeseen yhden painopisteen 
alalla tai kahteen tai useampaan 
painopisteeseen. Kyseiset toimet on 
toteutettava yhtenäisellä tavalla.

Lisäksi työohjelmissa on oltava jakso, 
jossa yksilöidään asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 13 artiklassa 
tarkoitetut monialaiset toimet, jotka 
liittyvät kahteen tai useampaan 
erityistavoitteeseen yhden painopisteen 
alalla tai kahteen tai useampaan 
painopisteeseen. Kyseiset toimet on 
toteutettava yhtenäisellä tavalla. Koska 
sukupuolten tasa-arvo on unionin 
perusoikeus, siitä on huolehdittava 
järjestelmällisesti.

Or. en

Tarkistus 238
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Työohjelmista Horisontti 2020 
-puiteohjelman tämän erityisohjelman 
3 artiklan 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetun osan täytäntöön panemiseksi 
ja tällaisten ohjelmien tuloksena 
esitetyistä ehdotuspyynnöistä tehdään 
ennen niiden esittämistä etukäteen 
eettisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten 
arviointi, jossa otetaan täysimääräisesti 
huomioon tutkimus- ja 
kehittämislinjauksen mahdolliset 
yhteiskunnalliset vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 239
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa Euroopan 
tutkimusneuvoston, jäljempänä 'ERC', joka 
pane täytäntöön ne I osan "Huipputason 
tiede" mukaiset toimet, jotka liittyvät 
erityistavoitteeseen "Tieteen eturintamassa 
olevan tutkimuksen eurooppalaisen 
tiedeperustan lujittaminen". Euroopan 
tutkimusneuvosto korvaa päätöksellä 
2007/134/EY perustetun Euroopan 
tutkimusneuvoston.

1. Komissio perustaa parlamentin ja 
neuvoston lausunnon saatuaan Euroopan 
tutkimusneuvoston, jäljempänä 'ERC', joka 
pane täytäntöön ne I osan "Huipputason 
tiede" mukaiset toimet, jotka liittyvät 
erityistavoitteeseen "Tieteen eturintamassa 
olevan tutkimuksen eurooppalaisen 
tiedeperustan lujittaminen". Euroopan 
tutkimusneuvosto korvaa päätöksellä 
2007/134/EY perustetun Euroopan 
tutkimusneuvoston.

Or. fr
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Tarkistus 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa Euroopan 
tutkimusneuvoston, jäljempänä 'ERC', joka 
pane täytäntöön ne I osan "Huipputason 
tiede" mukaiset toimet, jotka liittyvät 
erityistavoitteeseen "Tieteen eturintamassa 
olevan tutkimuksen eurooppalaisen 
tiedeperustan lujittaminen". Euroopan 
tutkimusneuvosto korvaa päätöksellä 
2007/134/EY perustetun Euroopan 
tutkimusneuvoston.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 241
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääsihteerin valitsee komissio 
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen hakukomitea, neljän vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran. Rekrytointiprosessille ja 
valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä.

Pääsihteerin valitsee komissio 
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen hakukomitea, neljän vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran. Rekrytointiprosessille ja 
valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä. Komissio voi 
tieteellisen neuvoston, parlamentin ja 
neuvoston lausunnon saatuaan erottaa 
ERC:n pääsihteerin, mikäli tämä ei hoida 
tehtäviään Euroopan unionin etujen 
mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 242
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääsihteerin valitsee komissio 
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen hakukomitea, neljän vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran. Rekrytointiprosessille ja 
valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä.

Pääsihteerin valitsee komissio 
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen hakukomitea, neljän vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran. Rekrytointimenettelylle ja 
valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä. Komissio toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, jotka voivat antaa 
lausuntonsa valitusta ehdokkaasta ennen 
menettelyn loppuun saattamista.

Or. it

Perustelu

ERC:n pääsihteerin nimitysmenettelyn on oltava avoimempi.

Tarkistus 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääsihteerin valitsee komissio 
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen hakukomitea, neljän vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran. Rekrytointiprosessille ja 
valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä.

Pääsihteerin valitsee komissio avoimella
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen riippumaton hakukomitea, neljän 
vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia kerran. 
Rekrytointiprosessille ja valitulle 
ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä.

Or. en
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Tarkistus 244
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääsihteeri toimii tieteellisen neuvoston 
puheenjohtajana, varmistaa sen johtavan 
aseman ja suhteet erityiseen 
täytäntöönpanorakenteeseen ja edustaa sitä 
maailman tiedefoorumeilla.

Pääsihteeri toimii tieteellisen neuvoston 
puheenjohtajana, varmistaa sen johtavan 
aseman ja suhteet erityiseen 
täytäntöönpanorakenteeseen, vastaa 
neuvoston toimista komissiolle ja edustaa 
sitä maailman tiedefoorumeilla.

Or. it

Tarkistus 245
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan tutkimusneuvosto noudattaa 
toiminnassaan tieteellisen 
huippuosaamisen, riippumattomuuden, 
tehokkuuden, vaikuttavuuden, avoimuuden 
ja vastuuvelvollisuuden periaatteita. Se 
varmistaa neuvoston päätöksen 
2006/972/EY nojalla toteutettujen 
Euroopan tutkimusneuvoston toimien 
jatkuvuuden.

4. Euroopan tutkimusneuvosto noudattaa 
toiminnassaan tieteellisen 
huippuosaamisen, riippumattomuuden, 
tehokkuuden, vaikuttavuuden, avoimuuden 
ja vastuuvelvollisuuden periaatteita. Se 
varmistaa, että tiedostamattomaan 
vinoutumiseen sukupuolijakaumassa 
puututaan asianmukaisesti 
arviointimenettelyissä. Se varmistaa 
neuvoston päätöksen 2006/972/EY nojalla 
toteutettujen Euroopan tutkimusneuvoston 
toimien jatkuvuuden.

Or. en

Tarkistus 246
Kent Johansson, Fiona Hall



AM\907982FI.doc 47/133 PE492.816v01-00

FI

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
arvostetut tiedemiehet, insinöörit ja 
akateemisen maailman edustajat, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
arvostetut tiedemiehet, insinöörit ja 
akateemisen maailman edustajat, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja. Tieteellisen 
neuvoston kokoonpanossa on pyrittävä 
sukupuolten tasapainoiseen edustukseen.

Or. en

Tarkistus 247
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
arvostetut tiedemiehet, insinöörit ja 
akateemisen maailman edustajat, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 30 
arvostettua tiedemiestä, insinööriä ja 
akateemisen maailman edustajaa, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat kansallisuuksien ja
edustettuina olevien tutkimusalojen 
moninaisuuden ja jotka toimivat 
yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja.

Or. en

Tarkistus 248
Oreste Rossi
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Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
arvostetut tiedemiehet, insinöörit ja
akateemisen maailman edustajat, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
enintään kuusi arvostettujen tiedemiesten, 
insinöörien ja akateemisen maailman 
edustajien keskuudesta valittua jäsentä, 
joilla on asianmukainen asiantuntemus, 
jotka varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

Or. it

Tarkistus 249
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettava kertomus.

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettava kertomus. Komissio 
voi parlamenttia ja neuvostoa kuultuaan 
erottaa tieteellisen neuvoston jäsenet, 
mikäli nämä eivät hoida tehtäviään 
Euroopan unionin etujen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On hyvän hallinnon periaatteiden mukaista säätää tieteellisen neuvoston jäsenten 
erottamisesta, johon parlamentti ja neuvosto voivat ottaa kantaa.
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Tarkistus 250
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle annettava kertomus.

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
hakukomitean kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kuuleminen.

Or. it

Tarkistus 251
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettava kertomus.

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sukupuolten tasa-arvoisen 
edustuksen varmistavalla tavalla sen 
jälkeen, kun heidät on valittu tieteellisen 
neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettava kertomus.

Or. ro

Tarkistus 252
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettava kertomus.

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettava kertomus. Euroopan 
tutkimusneuvostoon sovelletaan 
aliedustettua sukupuolta koskevaa 
40 prosentin tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) menettelysäännöt, joissa käsitellään 
muun muassa eturistiriitojen välttämistä.

(e) menettelysäännöt, joissa käsitellään 
muun muassa eturistiriitojen välttämistä, ja 
säännöt salassapitovelvollisuudesta ja 
viestintäkysymyksistä.

Or. fr

Tarkistus 254
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että erityinen 
täytäntöönpanorakenne noudattaa tarkasti, 
tehokkaasti ja riittävän joustavasti 
yksinomaan Euroopan tutkimusneuvoston 
tavoitteita ja vaatimuksia.

2. Komissio varmistaa, että erityinen 
täytäntöönpanorakenne noudattaa tarkasti, 
tehokkaasti ja riittävän joustavasti 
yksinomaan Euroopan tutkimusneuvoston 
tavoitteita ja suosituksia.
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Or. en

Tarkistus 255
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi
ajaksi tämän päätöksen voimaantulosta 
alkaen.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä seitsemän vuoden
ajaksi tämän päätöksen voimaantulosta 
alkaen.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen seitsemän 
vuoden pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 256
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu vallan siirto. Päätös 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu vallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
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olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. ro

Tarkistus 257
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu vallan siirto. Päätös 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Neuvosto ja Euroopan parlamentti 
voivat milloin tahansa peruuttaa 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu vallan siirto. Päätös 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Parlamentilla on oltava oikeus valvoa delegoitujen säädösten antamista, ei pelkästään saada 
niitä tiedoksi.

Tarkistus 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

3. Neuvosto tai Euroopan parlamentti voi 
milloin tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
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päätöksessä mainittu vallan siirto. Päätös 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

tuossa päätöksessä mainittu vallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, se antaa sen tiedoksi 
neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, se antaa sen tiedoksi 
neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja
neuvostolle.

Or. ro

Tarkistus 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos neuvosto on ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittanut komissiolle, että se 
ei vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta 
tätä määräaikaa jatketaan yhdellä 
kuukaudella.

5. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos neuvosto ja parlamentti 
eivät ole kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun asianomainen säädös on annettu 
tiedoksi neuvostolle, ilmaisseet
vastustavansa sitä tai jos neuvosto ja 
parlamentti ovat ennen mainitun 
määräajan päättymistä ilmoittaneet
komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 
Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan yhdellä kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 262
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos neuvosto on ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittanut komissiolle, että se 
ei vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta 
tätä määräaikaa jatketaan yhdellä
kuukaudella.

5. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä 
tai jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
on ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittanut komissiolle, että se ei vastusta 
säädöstä. Euroopan parlamentin tai
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan yhdellä kahdella kuukaudella.

Or. ro
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Tarkistus 263
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille delegoitujen säädösten 
antamisesta tai niiden mahdollisesta 
vastustamisesta tai siitä, että neuvosto on 
peruuttanut säädösvallan siirron.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille delegoitujen säädösten 
antamisesta tai niiden mahdollisesta 
vastustamisesta tai siitä, että neuvosto on 
peruuttanut säädösvallan siirron.

6. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille siitä, että neuvosto vastustaa 
komission antamia delegoituja säädöksiä,
tai siitä, että neuvosto on peruuttanut 
säädösvallan siirron.

Or. en

Tarkistus 265
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kumotaan päätös N:o 2007/134/EY.

Or. it
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Perustelu

Linjassa 6 artiklan 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 266
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityisohjelman rahoitus voi kattaa myös 
sellaiset tekniseen ja hallinnolliseen apuun 
liittyvät menot, joilla varmistetaan 
siirtyminen erityisohjelman ja päätösten 
2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY 
soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden 
välillä.

3. Erityisohjelman rahoitus voi kattaa myös 
sellaiset tekniseen ja hallinnolliseen apuun 
liittyvät menot, joilla varmistetaan 
siirtyminen erityisohjelman ja päätösten 
2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 
2006/974/EY ja 2006/975/EY 
soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden 
välillä, mutta määrä on enintään 
10 prosenttia teknisen ja hallinnollisen
avun kokonaisbudjetista.

Or. en

Perustelu

Uuden ohjelman kehitykseen ja täytäntöönpanoon pitää jäädä riittävästi varoja.

Tarkistus 267
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Tämä päätös on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille.

Or. fr



AM\907982FI.doc 57/133 PE492.816v01-00

FI

Tarkistus 268
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 
institutionaalinen innovointi. Lisäksi 
kannustetaan palveluja koskevaa 
innovointia investoimalla monialaisiin 
taitoihin sekä palveluratkaisuihin ja 
konkreettiseen sisältöön perustuvien 
valmiuksien, tietämyksen ja arvon 
luomiseen. Vain kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla voidaan samanaikaisesti 
ratkaista yhteiskunnalliset haasteet ja luoda 
uusia kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja. Tiedekeskukset, museot ja 
yhdistykset, jotka tarjoavat yleisölle 
tiedekasvatusta kulttuuritoiminnan 
keinoin, voivat auttaa saavuttamaan 
nämä ensisijaiset tavoitteet erityisesti 
yhteiskunnallisten haasteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 269
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään sen Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
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varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen, sosiaalinen, 
sukupuolisidonnainen, kulttuurinen ja 
institutionaalinen innovointi. Lisäksi 
kannustetaan palveluja koskevaa 
innovointia investoimalla monialaisiin 
taitoihin sekä palveluratkaisuihin ja 
konkreettiseen sisältöön perustuvien 
valmiuksien, tietämyksen ja arvon 
luomiseen. Vain kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla voidaan samanaikaisesti 
ratkaista yhteiskunnalliset haasteet ja luoda 
uusia kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

Or. en

Tarkistus 270
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi ja 
tuotetun tietämyksen levittämisen, 
saatavuuden ja käytön maksimointi. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
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kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

Or. fr

Tarkistus 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin ja palvelualan
innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Yhteiskunnallisten haasteiden osalta olisi 
noudatettava haasteisiin perustuvaa 
lähestymistapaa, jossa perustiede, 
soveltava tutkimus, tietämyksen siirto ja 
innovointi ovat yhtä tärkeitä ja toisiinsa 
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liittyviä osia. Yhteiskunnallisissa 
haasteissa ja mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa olisi lisäksi 
saatava aikaan asianmukainen tasapaino 
pienten ja suurten hankkeiden välille, ja 
siinä olisi otettava huomioon tietyn alan 
rakenne, toiminnan tyyppi, teknologia ja 
tutkimusympäristö.

Or. en

Tarkistus 272
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen ja sukupuolisidonnaisen
innovoinnin ja palvelualan innovoinnin
tukeminen sekä standardoinnin 
valmistelun, esikaupallisten hankintojen, 
innovatiivisten ratkaisujen hankintojen, 
standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.
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Or. en

Tarkistus 273
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat myös sosiaalisen 
innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 274
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin ja palvelualan 
innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnallisten haasteiden ja 
teollisuuden johtoaseman osalta olisi 
noudatettava haasteisiin perustuvaa 
lähestymistapaa, jossa perustiede, 
soveltava tutkimus, tietämyksen siirto ja 
innovointi ovat yhtä tärkeitä ja toisiinsa 
liittyviä osia. Jotta voidaan varmistaa 
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yhteisymmärrykseen perustuvan ja 
hajanaisemman tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä innovoinnin 
välinen tasapaino, vähintään 
35 prosenttia painopistealueen 
yhteiskunnallisten haasteiden ja 
teollisuuden johtoaseman talousarviosta 
olisi toteutettava tutkimusvetoisella 
alhaalta ylöspäin -periaatteella avoimin 
ehdotuspyynnöin ilman etukäteen 
määriteltyjä ehdotuspyyntöaiheita. Lisäksi 
olisi luotava tasapaino yhteiskunnallisten 
haasteiden ja mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden pienten ja 
suurten hankkeiden välille ottaen 
huomioon kunkin alan rakenne, 
toiminnan tyyppi, teknologia ja 
tutkimusympäristö.

Or. en

Tarkistus 276
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Jotta voidaan 
tehostaa hallintorakennetta, on 
havainnollistettava, missä määrin 
sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajat osallistuvat alhaalta ylöspäin 
-prosesseihin, työohjelmiin ja 
päätöksentekoon. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
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erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja -
teknologia.

edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos, sukupuolten tasa-arvo
sekä meritieteet ja -teknologia. Horisontti 
2020 -puiteohjelma suunnataan toimiin, 
joissa unionin tason toiminta tuo 
enemmän lisäarvoa kuin kansallisen tai 
alueellisen tason toiminta saamalla 
aikaan mittakaavaetuja ja riittävän 
käyttäjämäärän, vähentämällä 
hajanaisuutta ja takaamalla tulosten 
levittämisen unionin laajuisesti. Nämä 
toimet ovat pääasiassa valtioiden välisiä, 
kilpailua edeltäviä yhteistyöhankkeita, ja 
ne kattavat suuren osan painopisteen 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteisestä 
talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 277
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
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toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia.

toimintatapojen rajat. Jotta voidaan 
tehostaa hallintorakennetta, on 
havainnollistettava, missä määrin 
paikalliset ja muut sidosryhmät ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat 
osallistuvat alhaalta ylöspäin 
-prosesseihin, työohjelmiin ja 
päätöksentekoon. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia. Horisontti 2020 
-puiteohjelma suunnataan toimiin, joissa 
unionin tason toiminta tuo enemmän 
lisäarvoa kuin kansallisen tai alueellisen 
tason toiminta saamalla aikaan 
mittakaavaetuja ja riittävän 
käyttäjämäärän, vähentämällä 
hajanaisuutta ja takaamalla tulosten 
levittämisen unionin laajuisesti. On 
käytettävä tehokkaasti älykkääseen 
erikoistumiseen tähtääviä strategioita 
(kansalliset ja alueelliset 
innovointistrategiat). Nämä toimet ovat 
pääasiassa valtioiden välisiä, kilpailua 
edeltäviä yhteistyöhankkeita, ja ne 
kattavat suuren osan painopisteen 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteisestä 
talousarviosta.

Or. en

(Ks. tarkistus 25; PE489.688v01-00.)
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Perustelu

Älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät strategiat ovat tärkeitä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteutuksessa, koska ne auttavat tuomaan sidosryhmät yhteen ja käyttämään kolmoishelix-
mallia tai vastaavia malleja. Ne ovat siis keskeisiä Eurooppa 2020 -tavoitteiden ja 
innovaatiounionitavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Jotta voidaan 
tehostaa hallintorakennetta, on 
havainnollistettava, missä määrin 
sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajat osallistuvat alhaalta ylöspäin 
-prosesseihin ja työohjelmiin. Tällainen 
toiminta perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia. Horisontti 2020 
-puiteohjelma suunnataan toimiin, joissa 
unionin tason toiminta tuo enemmän 
lisäarvoa kuin kansallisen tai alueellisen 
tason toiminta saamalla aikaan 
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mittakaavaetuja ja riittävän 
käyttäjämäärän, vähentämällä 
hajanaisuutta ja takaamalla tulosten 
levittämisen unionin laajuisesti. Nämä 
toimet ovat pääasiassa valtioiden välisiä, 
kilpailua edeltäviä yhteistyöhankkeita, ja 
ne kattavat suuren osan painopisteen 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteisestä 
talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 279
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia. On kiinnitettävä huomiota 
koulutuksen, tutkimuksen ja 
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yhteiskunnan välisiin suhteisiin, jotta 
voidaan kannustaa omistautumista tiede-
ja teknologia-alalle ja edistää 
huippuosaamista. Uutta sukupolvea on 
syytä kannustaa osallistumaan 
järjestämällä nuorille tarkoitettuja 
ajatushautomoita ja 
keskustelutilaisuuksia, edistämällä 
tieteellisiä ja teknisiä uria, järjestämällä 
luovuutta edistäviä kilpailuja ja 
käyttämällä innovatiivisia 
opetusmenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 280
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
avointa ja osallistavaa hallinnointitapaa, 
joka seuraa läheisesti poliittista kehitystä 
mutta joka samalla ylittää perinteisten 
alakohtaisten toimintatapojen rajat. 
Tällainen toiminta perustuu vankkoihin 
todisteisiin, analyyseihin ja ennusteisiin. 
Toiminnan edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
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-teknologia. -teknologia.

Or. en

Tarkistus 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Heillä on oltava 
monipuolinen ammatillinen tausta mm. eri 
tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Asiantuntijoilla on 
oltava monipuolinen ammatillinen tausta 
mm. eri tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Yhteiskunnallisten haasteiden 
monitieteinen ja tieteidenvälinen luonne 
edellyttää, että komissio kuulee tieteen, 
teollisuuden, loppukäyttäjien ja 
kansalaisyhteiskunnan tunnustettuja ja 
asiantuntevia sidosryhmiä ja varmistaa 
kaikkien kyseessä olevien alojen ja 
tutkimusalueiden moninaisuuden, jotta 
voidaan seurata nykyisten ja tulevien 
toimien asianmukaisuutta ja riittävyyttä ja 
havaita laiminlyödyt asiat ja 
päällekkäisyydet. Komissio olisi pyrittävä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa käyttämään tässä 
mahdollisuuksien mukaan jo olemassa 
olevia välineitä, joita ovat esimerkiksi 
innovatiiviset eurooppalaiset 
kumppanuudet, eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ja yhteinen 
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ohjelmasuunnittelu.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Carvalhon mietinnön tarkistukseen 25.

Tarkistus 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Heillä on oltava 
monipuolinen ammatillinen tausta mm. eri 
tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Asiantuntijoilla on 
oltava monipuolinen ammatillinen tausta 
mm. eri tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta. Energia-alalla 
olisi hyödynnettävä täysimääräisesti SET-
suunnitelman ohjausryhmää ja annettava 
sen koordinoitavaksi yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen käyttö 
päästökauppajärjestelmän kolmannen 
vaiheen huutokauppatulojen, NER300-
varojen ja Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ja kansallisista varoista annettavan 
hankerahoituksen käytön kanssa, jotta 
niitä voidaan käyttää suurten 
demonstrointihankkeiden rahoitukseen. 

Or. en
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Perustelu

Energiahankkeita varten on erilaisia mahdollisia rahoituslähteitä, mutta niitä ei ole 
mitenkään koordinoitu eikä edes koottu yhteen tahoja, jotka voisivat koordinoida niitä. Tässä 
olisi käytettävä SET-suunnitelman ohjausryhmää, jolla on näkemys kansallisista ja unionin 
energiateknologiapolitiikoista.

Tarkistus 283
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Heillä on oltava 
monipuolinen ammatillinen tausta mm. eri 
tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Asiantuntijoilla on 
oltava monipuolinen ammatillinen tausta 
mm. eri tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta. Myös 
asiantuntijaryhmät on muodostettava 
aliedustettua sukupuolta koskevaa 
40 prosentin tavoitetta soveltaen.

Or. en

Tarkistus 284
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

Myös painopisteiden asettaminen perustuu Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
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monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Heillä on oltava 
monipuolinen ammatillinen tausta mm. eri 
tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. Apua
voidaan pyytää riippumattomien 
asiantuntijoiden ryhmiltä, jotka on 
perustettu nimenomaisesti antamaan 
neuvoja Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanosta tai joistakin sen 
erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Asiantuntijoilla on 
oltava monipuolinen ammatillinen tausta 
mm. eri tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta. Komissio 
varmistaa eri tieteenalojen ja 
sidosryhmien tasapainoisen edustuksen.

Or. de

Tarkistus 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Heillä on oltava 
monipuolinen ammatillinen tausta mm. eri 
tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Asiantuntijoilla on 
oltava monipuolinen ammatillinen tausta 
mm. eri tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta, ja lisäksi on 
huolehdittava maantieteellisesti ja 
sukupuolten suhteen tasapainoisesta 
edustuksesta.

Or. en
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Tarkistus 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Heillä on oltava 
monipuolinen ammatillinen tausta mm. eri 
tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin. 
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Asiantuntijoilla on 
oltava monipuolinen ammatillinen tausta 
mm. eri tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta, ja heidät on 
valittava tasapuolisesti kaikista 
jäsenvaltioista.

Or. en

Tarkistus 287
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 kohta – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan parantaa Horisontti 2020 
-puiteohjelman näkyvyyttä ja vahvistaa 
mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden sekä 
yhteiskunnallisten haasteiden 
monitieteistä ja tieteidenvälistä luonnetta, 
on perustettava erityisiä strategisia 
neuvoa-antavia komiteoita. Komiteat 
muodostetaan tieteen, teollisuuden, 
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loppukäyttäjien ja kansalaisyhteiskunnan 
tunnustetuista ja asiantuntevista 
sidosryhmistä varmistaen kaikkien 
kyseessä olevien alojen ja 
tutkimusalueiden moninaisuus avoimen 
ja läpinäkyvän valintamenettelyn avulla. 
Komiteat antavat komissiolle lausuntoja 
ja neuvontaa mahdollistavia ja 
teollisuusteknologioita ja 
yhteiskunnallisia haasteita koskevasta 
yleisestä keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategiasta, työohjelmien laatimisesta ja 
ehdotuspyyntöjen aloista ja 
arviointiperusteista ja hyödyntävät siinä 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen, 
eurooppalaisten tiedejärjestöjen, yhteisten 
ohjelma-aloitteiden ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien kaltaisten 
asiaankuuluvien rakenteiden antamaa 
panosta.

Or. en

(Ks. tarkistus 25; PE489.688v01-00.)

Perustelu

Strategiset neuvoa-antavat komiteat voivat parantaa Horisontti 2020:n näkyvyyttä ja jo 
olemassa olevien eri välineiden koordinointia, jotta saadaan eri sidosryhmien (tiede, 
teollisuus, politiikka, kansalaisyhteiskunta, loppukäyttäjät jne.) tasapainoinen edustus.

Tarkistus 288
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Painopisteiden asettamisessa voidaan ottaa 
huomioon myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen strategiset 
tutkimuslinjaukset tai eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien panokset. 
Tarvittaessa voidaan painopisteiden 

Painopisteiden asettamisessa voidaan ottaa 
huomioon myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen strategiset 
tutkimuslinjaukset tai eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien panokset 
edellyttäen, että ne on toteutettu eri alojen 
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asettamisessa ja täytäntöönpanossa käyttää 
hyväksi myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa tuettuja julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti. 
Lisäksi yksi painopisteiden asettamisen 
kulmakivistä on loppukäyttäjien, 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välinen 
säännöllinen vuorovaikutus. Tämä voi 
tapahtua esim. konsensuskonferensseissa 
tai yhteisissä teknologia-arvioinneissa 
taikka osallistumalla suoraan tutkimus- ja 
innovaatioprosesseihin.

asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullen. 
Tarvittaessa voidaan painopisteiden 
asettamisessa ja täytäntöönpanossa käyttää 
hyväksi myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa tuettuja julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti. 
Lisäksi yksi painopisteiden asettamisen 
kulmakivistä on loppukäyttäjien, 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välinen 
säännöllinen vuorovaikutus. Tämä voi 
tapahtua esim. konsensuskonferensseissa 
tai yhteisissä teknologia-arvioinneissa 
taikka osallistumalla suoraan tutkimus- ja 
innovaatioprosesseihin.

Or. en

Tarkistus 289
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Painopisteiden asettamisessa voidaan ottaa 
huomioon myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen strategiset 
tutkimuslinjaukset tai eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien panokset. 
Tarvittaessa voidaan painopisteiden 
asettamisessa ja täytäntöönpanossa käyttää 
hyväksi myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa tuettuja julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti. 
Lisäksi yksi painopisteiden asettamisen 
kulmakivistä on loppukäyttäjien, 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välinen 
säännöllinen vuorovaikutus. Tämä voi 
tapahtua esim. konsensuskonferensseissa 
tai yhteisissä teknologia-arvioinneissa 
taikka osallistumalla suoraan tutkimus- ja 

Painopisteiden asettamisessa voidaan ottaa 
huomioon myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen strategiset 
tutkimuslinjaukset tai eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien panokset. 
Tarvittaessa voidaan painopisteiden 
asettamisessa ja täytäntöönpanossa käyttää 
hyväksi myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa tuettuja julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti. 
Lisäksi yksi painopisteiden asettamisen 
kulmakivistä on loppukäyttäjien, 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen sekä 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten
välinen säännöllinen vuorovaikutus. Tämä 
voi tapahtua esim. 
konsensuskonferensseissa tai yhteisissä 
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innovaatioprosesseihin. teknologia-arvioinneissa taikka 
osallistumalla suoraan tutkimus- ja 
innovaatioprosesseihin.

Or. en

Tarkistus 290
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
kansalaisten osallistuminen 
tutkimusohjelmien määrittelyyn, 
toteutukseen ja arviointiin on olennaisen 
tärkeää yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi, ja sitä tuetaan koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, myös 
vuotuisia työohjelmia laadittaessa. 
Kunkin yhteiskunnallisen haasteen 
puitteissa perustetaan erityisfoorumi 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisten ja 
tutkijoiden välistä vuoropuhelua varten, 
jotta voidaan käsitellä kunkin erityisalan 
tutkimuksen painopisteitä.

Or. en

Tarkistus 291
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska Horisontti 2020 on seitsenvuotinen 
puiteohjelma, sen taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen 
toimintaympäristö voi muuttua 

Koska Horisontti 2020 on seitsenvuotinen 
puiteohjelma, sen taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen 
toimintaympäristö voi muuttua 
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huomattavasti sen voimassaolon aikana. 
Sen on voitava mukautua näihin 
muutoksiin. Kuhunkin erityistavoitteeseen 
voidaan näin ollen sisällyttää tukea 
muillekin kuin jäljempänä esitetyille 
toimille silloin, kun tämä on 
asianmukaisesti perusteltua merkittävien 
kehityssuuntausten, poliittisten tarpeiden 
tai odottamattomien tapahtumien kannalta.

huomattavasti sen voimassaolon aikana. 
Sen on voitava mukautua näihin 
muutoksiin. Sen on voitava mukautua 
myös siihen, etteivät kaikki jäsenvaltiot ja 
niiden alueet kykene laajentamaan 
osallistumispohjaa. Kuhunkin 
erityistavoitteeseen voidaan näin ollen 
sisällyttää tukea muillekin kuin jäljempänä
esitetyille toimille silloin, kun tämä on 
asianmukaisesti perusteltua merkittävien 
kehityssuuntausten, poliittisten tarpeiden 
tai odottamattomien tapahtumien kannalta.

Or. en

Tarkistus 292
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan kaikkiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiin 
tavoitteisiin. Tämä tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia tukea tällaista tutkimusta 
Euroopan tutkimusneuvoston, Marie Curie 
-toimien tai tutkimusinfrastruktuuria 
koskevan erityistavoitteen kautta.

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan kaikkiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiin 
tavoitteisiin. Ne integroidaan työohjelmiin
sitä kautta, että niillä on edustus 
ohjelmakomiteoissa ja 
asiantuntijaryhmissä, jotka vastaavat 
kaikkien aihealueiden hankkeiden ja 
ohjelmien arvioinnista, ja 
yhteiskuntatieteisiin suuntautuvien 
ehdotuspyyntöjen kautta. Tämä tarjoaa 
runsaasti mahdollisuuksia tukea tällaista 
tutkimusta Euroopan tutkimusneuvoston, 
Marie Curie -toimien tai 
tutkimusinfrastruktuuria koskevan 
erityistavoitteen kautta sekä sisällyttää se 
"Yhteiskunnalliset haasteet" -pilarin 
erityistoimien ehdotuspyyntöihin.

Or. en
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Tarkistus 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan kaikkiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiin 
tavoitteisiin. Tämä tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia tukea tällaista tutkimusta 
Euroopan tutkimusneuvoston, Marie Curie 
-toimien tai tutkimusinfrastruktuuria 
koskevan erityistavoitteen kautta.

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan 
horisontaalisina kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman yleisiin tavoitteisiin. Tämä 
tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia tukea ja 
rahoittaa tällaista tutkimusta Euroopan 
tutkimusneuvoston, Marie Curie -toimien 
tai tutkimusinfrastruktuuria koskevan 
erityistavoitteen kautta.

Or. en

Tarkistus 294
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan kaikkiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiin 
tavoitteisiin. Tämä tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia tukea tällaista tutkimusta 
Euroopan tutkimusneuvoston, Marie Curie 
-toimien tai tutkimusinfrastruktuuria 
koskevan erityistavoitteen kautta.

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan kaikkiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiin 
tavoitteisiin. Tämä tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia tukea tällaista tutkimusta 
Euroopan tutkimusneuvoston, Marie Curie 
-toimien ja tutkimusinfrastruktuuria 
koskevan erityistavoitteen kautta.

Or. en
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Tarkistus 295
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään,
kestävään ja oikeudenmukaiseen talouteen 
tähtäävät toimenpiteet. Kunkin haasteen 
yhteydessä käynnistetään osallistavia 
tutkimushankkeita koskeva 
ehdotuspyyntömenettely, jotta 
korkeakoulut, tutkimustoimintaa 
harjoittavat organisaatiot, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (myös 
kansalaisjärjestöt), viranomaiset ja 
yritykset (erityisesti pk-yritykset) voivat 
yhteistyössä ja yhteisin tavoittein ja 
jaetuin valmiuksin toteuttaa 
vastavuoroisia oppimistoimia ja tehdä 
tutkimusta, jotta saadaan erityyppisten 
kumppaneiden tarpeisiin mukautettuja 
tuloksia.

Or. en
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Tarkistus 296
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden, vuoristo- ja 
saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden
valmiuksia kehittävien politiikkojen 
tukeminen, Euroopan kulttuuriperinnön 
ja kulttuurisen monimuotoisuuden 
tutkiminen ja säilyttäminen, kuluttajien 
tietoisten valintojen edistäminen, 
tietämykseen ja tietoon perustuvan 
osallistavan digitaalisen ekosysteemin 
luominen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 297
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.
Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
tuovat asiantuntemusta kaikkiin 
haasteisiin sisältyvien 
sukupuolinäkökohtien käsittelemiseksi 
järjestelmällisesti.

Or. en

Tarkistus 298
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
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ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään sekä oikeudenmukaiseen
talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 299
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähkö- ja kaasuverkon
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
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resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana.

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana. Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan olisi sisällytettävä 
yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
itsenäisenä haasteena, jolla on vähintään 
yhtä tarkoituksenmukainen talousarvio 
kuin edellisessä puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 301
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 

Lisäksi erityistavoitteella "Tasa-arvoiset,
osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat" tuetaan 
yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimusta horisontaalisissa 
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esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana.

kysymyksissä, joita ovat esim. älykäs ja 
kestävä kasvu, Euroopan yhteiskuntien 
sosiaalinen muutos, sosiaalinen innovointi, 
julkisen sektorin innovointi ja Euroopan 
asema maailmanlaajuisena toimijana.
Toimenpiteet vihreän ja kestävän 
talouden luomiseksi sekä toimenpiteet 
sukupuolitietoisen ja molempia 
sukupuolia kannustavan yhteiskunnan 
luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 302
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana.

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
poliittinen osallisuus ja demokraattinen 
osallistuminen, tiedotusvälineiden rooli ja 
julkisen keskustelun syntyminen,
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana.

Or. en

Tarkistus 303
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana.

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen ja kulttuurinen
muutos, sosiaalinen innovointi, julkisen 
sektorin innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana.

Or. it

Tarkistus 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.3. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset)

1.3. Teollisuus ja pienet ja keskisuuret 
yritykset (pk-yritykset)

Or. en

Tarkistus 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla, jolla 
Euroopasta voidaan tehdä aidosti 
kilpailukykyinen, edistetään 
yksityissektorin yritysten laajaa 
osallistumista ohjelman kaikkiin osiin, 
erityisesti osassa II ("Teollisuuden 
johtoasema") ja osassa III 
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("Yhteiskunnalliset haasteet). 
Tiedemaailman ja teollisuuden yhteistyö 
on innovoinnin vauhdittaja, ja sitä 
vahvistetaan, jotta päästään hyötymään 
täysimääräisesti perustutkimuksen,
soveltavan tutkimuksen sekä kehitys- ja 
demonstrointitoiminnan 
vuorovaikutuksesta.

Or. en

Tarkistus 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman uuden 
18 a artiklan mukaisesti erityistavoitteen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä 
sovellettavalla nopeutetun innovoinnin 
välineellä luodaan ohituskaista 
hankkeille, joissa keskitytään 
innovatiivisten ideoiden saattamiseen 
markkinoille. Nopeutetun innovoinnin 
väline on avoin kaikentyyppisille 
osallistujille, ja sen odotetaan keräävän 
suuren määrän teollisuuden osallistujia, 
joille aika on ratkaiseva tekijä 
innovatiivisen idean muuntamisessa 
kaupalliseksi menestykseksi. 

Or. en

Tarkistus 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
kannustetaan ja tuetaan pk-yritysten 
osallistumista integroidulla tavalla kaikkiin 
erityistavoitteisiin.

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
kannustetaan ja tuetaan pk-yritysten 
osallistumista integroidulla tavalla kaikkiin
erityistavoitteisiin ja erityisesti hankkeiden 
lähempänä ketjun markkinapäätä oleviin 
vaiheisiin.

Or. en

Tarkistus 308
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
kannustetaan ja tuetaan pk-yritysten 
osallistumista integroidulla tavalla kaikkiin 
erityistavoitteisiin.

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
kannustetaan ja tuetaan mikroyritysten ja
pk-yritysten osallistumista integroidulla 
tavalla kaikkiin erityistavoitteisiin.

Or. ro

Tarkistus 309
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Pk-yrityksille kohdennettu väline on 
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odotetaan johtavan siihen, että noin 15 
prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

tarkoitettu erittäin innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille, 
riippumatta siitä, ovatko ne 
tutkimusvetoisia huipputekniikan 
yrityksiä vai yrityksiä, jotka eivät harjoita 
tutkimustoimintaa. Tällaisen integroidun 
lähestymistavan odotetaan johtavan siihen, 
että vähintään 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
yhteiskunnallisten haasteiden
yhteenlasketusta kokonaistalousarviosta 
kohdistetaan pk-yrityksille sen lisäksi, että 
pk-yritykset osallistuvat myös muille kuin 
pk-yrityksille tarkoitettuihin hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 310
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin 15 
prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti pk-yrityksille annetaan niille 
räätälöityä tukea kaikentyyppiseen 
innovointiin erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" tarkoitettujen ohjelmien ja 
välineiden kautta. Erityistavoitteen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä 
sovelletaan pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, jonka budjetti on vähintään 
10 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman kokonaistalousarviosta.
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että vähintään
20 prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
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yrityksille.

Or. en

Tarkistus 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin 15 
prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta vähintään 
20 prosenttia käytetään pk-yrityksille 
kohdennetun välineen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
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sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin 15 
prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Pk-yrityksille kohdennettu väline, joka on 
tarkoitettu kaikentyyppisille innovoiville 
pk-yrityksille, pannaan täytäntöön 
johdonmukaisesti ja keskitetyn hallinnon 
periaatteella. Tällaisen integroidun 
lähestymistavan odotetaan johtavan siihen, 
että noin 15 prosenttia niiden 
yhteenlasketusta kokonaistalousarviosta 
kohdistetaan pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin 15 
prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin 
15 prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille ja/tai pieniin ja keskisuuriin 
hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 314
Oreste Rossi
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin 15 
prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
avulla on tarkoitus päästä siihen, että noin 
30 prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

Or. it

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa erityistavoite "Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa", on tärkeää kannustaa pk-yritysten osallistumista puiteohjelmaan 
laajemmassa määrin kuin komissio on esittänyt.

Tarkistus 315
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti on syytä varmistaa pk-yritysten 
asianmukainen edustus eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja varsinkin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
hallintorakenteissa.

Or. en
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Tarkistus 316
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lainarahoitusvälineestä myönnetään 
lainoja yksittäisille edunsaajille tutkimus-
ja innovaatioinvestointeja varten, takauksia 
rahoituksenvälittäjille, jotka myöntävät 
lainoja edunsaajille, lainojen ja takauksien 
yhdistelmiä sekä takauksia tai 
vastatakauksia kansallisiin ja alueellisiin 
velkarahoitusjärjestelyihin. Siihen kuuluu 
pk-yrityksiä koskeva osuus, joka kohdistuu 
tutkimus- ja innovaatiopainotteisiin pk-
yrityksiin. Asianomaiset lainamäärät 
täydentävät suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettäviä määriä.

Lainarahoitusvälineestä myönnetään 
lainoja yksittäisille edunsaajille tutkimus-
ja innovaatioinvestointeja varten, takauksia 
rahoituksenvälittäjille, jotka myöntävät 
lainoja edunsaajille, lainojen ja takauksien 
yhdistelmiä sekä takauksia tai 
vastatakauksia kansallisiin ja alueellisiin 
velkarahoitusjärjestelyihin. Siihen kuuluu 
pk-yrityksiä koskeva osuus, joka kohdistuu 
tutkimus- ja innovaatiopainotteisiin pk-
yrityksiin. Asianomaiset lainamäärät 
täydentävät suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettäviä määriä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään pk-yritysten ja kehityksessä 
jälkeenjääneillä alueilla sijaitsevien 
tahojen esittämiin pyyntöihin.

Or. en

Tarkistus 317
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lainarahoitusvälineestä myönnetään 
lainoja yksittäisille edunsaajille tutkimus-
ja innovaatioinvestointeja varten, takauksia 
rahoituksenvälittäjille, jotka myöntävät 
lainoja edunsaajille, lainojen ja takauksien 
yhdistelmiä sekä takauksia tai 
vastatakauksia kansallisiin ja alueellisiin 
velkarahoitusjärjestelyihin. Siihen kuuluu 
pk-yrityksiä koskeva osuus, joka kohdistuu 

Lainarahoitusvälineestä myönnetään 
lainoja yksittäisille edunsaajille tutkimus-
ja innovaatioinvestointeja varten, takauksia 
rahoituksenvälittäjille, jotka myöntävät 
lainoja edunsaajille, lainojen ja takauksien 
yhdistelmiä sekä takauksia tai 
vastatakauksia kansallisiin, alueellisiin ja 
paikallisiin velkarahoitusjärjestelyihin. 
Siihen kuuluu pk-yrityksiä koskeva osuus, 
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tutkimus- ja innovaatiopainotteisiin pk-
yrityksiin. Asianomaiset lainamäärät 
täydentävät suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettäviä määriä.

joka kohdistuu tutkimus- ja 
innovaatiopainotteisiin pk-yrityksiin. 
Asianomaiset lainamäärät täydentävät 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman 
lainantakausjärjestelystä pk-yrityksille 
myönnettäviä määriä.

Or. ro

Tarkistus 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineestä myönnetään 
pääomasijoitusta ja välirahoitusta 
yksittäisille yrityksille varhaisessa 
vaiheessa (käynnistysosuus). Järjestely 
mahdollistaa myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen 
yhteydessä mm. rahastojen rahastoihin.

Pääomarahoitusvälineestä myönnetään 
pääomasijoitusta ja välirahoitusta 
yksittäisille yrityksille varhaisessa 
vaiheessa (käynnistysosuus) sekä 
tietämyksen ja teknologian 
siirtoprosesseihin teollista hyödyntämistä 
edeltävissä vaiheissa (konseptin 
toimivuuden osoittamisosuus). Järjestely 
mahdollistaa myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen 
yhteydessä mm. rahastojen rahastoihin.

Or. en

Tarkistus 319
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineestä myönnetään Pääomarahoitusvälineestä myönnetään 
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pääomasijoitusta ja välirahoitusta 
yksittäisille yrityksille varhaisessa 
vaiheessa (käynnistysosuus). Järjestely 
mahdollistaa myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen 
yhteydessä mm. rahastojen rahastoihin.

pääomasijoitusta ja välirahoitusta 
yksittäisille yrityksille varhaisessa 
vaiheessa (käynnistysosuus). Erityistä 
huomiota kiinnitetään kehityksessä 
jälkeenjääneillä alueilla sijaitseviin 
yrityksiin. Järjestely mahdollistaa myös 
laajentumis- ja kasvuvaiheinvestointien 
tekemisen suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen 
yhteydessä mm. rahastojen rahastoihin.

Or. en

Tarkistus 320
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pääomarahoitusvälineestä myönnetään 
pääomasijoitusta ja välirahoitusta 
yksittäisille yrityksille varhaisessa 
vaiheessa (käynnistysosuus). Järjestely 
mahdollistaa myös laajentumis- ja 
kasvuvaiheinvestointien tekemisen 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen 
yhteydessä mm. rahastojen rahastoihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

(Tarkistus koskee vain italiankielistä versiota.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä järjestelyt ovat keskeisessä asemassa 
erityistavoitteessa "Riskirahoituksen 
saatavuus", mutta niitä voidaan käyttää 
tarvittaessa kaikissa muissakin Horisontti 
2020 -puiteohjelman erityistavoitteissa.

Nämä järjestelyt ovat keskeisessä asemassa 
erityistavoitteessa "Riskirahoituksen 
saatavuus", mutta niitä voidaan käyttää 
tarvittaessa kaikissa muissakin Horisontti 
2020 -puiteohjelman erityistavoitteissa.

Pyritään kaikin keinoin varmistamaan,
että ohjelmaan osallistuu 
mahdollisimman monta yritystä ja/tai 
organisaatiota kaikista jäsenvaltioista, 
sekä helpottamaan huomattavasti 
rahoituksen saantia.

Or. en

Tarkistus 322
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pääomarahoitusväline ja 
lainarahoitusvälineen pk-osuus pannaan 
täytäntöön osana kahta EU:n 
rahoitusvälinettä, joista myönnetään 
pääomaa ja lainoja pk-yritysten 
tutkimuksen, innovoinnin ja kasvun 
tukemiseen suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman pääoma- ja 
lainarahoitusvälineiden yhteydessä.
Vähintään kolmannes Horisontti 2020 
-puiteohjelman rahoitusvälineille 
kohdennetusta talousarviosta varataan 
pk-yrityksille.

Or. en
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Tarkistus 323
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

(Tarkistus koskee vain italiankielistä versiota.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 324
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden vaikutusta 
sekä vauhdittaa sosiaalista ja taloudellista 
kasvua. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 



AM\907982FI.doc 97/133 PE492.816v01-00

FI

kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja ja keskitettyjä 
digitaalisia arkistoja ja kirjastoja tähän 
tarkoitukseen. Puiteohjelman yhteydessä 
toteutettavilla tiedotustoimilla pyritään 
myös lisäämään kansalaisten tietoisuutta 
siitä, miten tärkeitä tutkimus ja innovointi 
ovat. Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
rahoituksella kokonaan tai osittain 
tuotetut tutkimusjulkaisut on asetettava 
maksutta yleisön saataville. Edistetään 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitetussa tutkimuksessa tuotetun tai 
kerätyn tieteellisen tiedon ja tällaisen 
tutkimuksen tuloksena syntyneiden 
julkaisujen avointa saatavuutta, jotta 
voidaan tehostaa tieteellistä yhteistyötä ja 
validoida tieteellisiä menetelmiä ja 
tuloksia.

Or. en

Tarkistus 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
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levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Jotta voidaan helpottaa 
tiedonsaantia ja luoda väline, joka 
sisältää kaiken tiedeyhteisön vaatiman 
tiedon, digitaalista Cordis-palvelusta olisi 
avoimuuden vaatimus huomioon ottaen 
tehtävä selkeämpi ja joustavampi.

Or. en

Tarkistus 326
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy 
tutkimustuloksiin), tiedottamiselle ja 
vuoropuhelulle. Erityisesti painotetaan 

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle, tiedottamiselle ja 
vuoropuhelulle. Erityisesti painotetaan 
tulosten tiedottamista loppukäyttäjille, 
kansalaisille, kansalaisjärjestöille, 
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tulosten tiedottamista loppukäyttäjille, 
kansalaisille, kansalaisjärjestöille, 
tuotannonaloille ja poliittisille päättäjille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa voidaan
käyttää tiedonsiirtoverkkoja tähän 
tarkoitukseen. Puiteohjelman yhteydessä 
toteutettavilla tiedotustoimilla pyritään 
myös lisäämään kansalaisten tietoisuutta 
siitä, miten tärkeitä tutkimus ja innovointi 
ovat. Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

tuotannonaloille ja poliittisille päättäjille. 
Tavoitteena on sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottava tiedottaminen. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
edistetään ohjelmasta rahoitetun 
tutkimuksen tuloksena syntyneiden 
julkaisujen tai tällaisessa tutkimuksessa 
tuotetun tai kerätyn tieteellisen tiedon 
maksutonta avointa saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 



PE492.816v01-00 100/133 AM\907982FI.doc

FI

tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitetun tutkimuksen tuloksena 
syntyneet julkaisut on asetettava maksutta 
yleisön saataville. Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla edistetään ohjelmasta 
rahoitetussa tutkimuksessa tuotetun tai 
kerätyn tieteellisen tiedon maksutonta 
avointa saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy 
tutkimustuloksiin), tiedottamiselle ja 
vuoropuhelulle. Erityisesti painotetaan 
tulosten tiedottamista loppukäyttäjille, 
kansalaisille, kansalaisjärjestöille, 
tuotannonaloille ja poliittisille päättäjille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa voidaan 
käyttää tiedonsiirtoverkkoja tähän 
tarkoitukseen. Puiteohjelman yhteydessä 

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle, tiedottamiselle ja 
vuoropuhelulle. Erityisesti painotetaan 
tulosten tiedottamista loppukäyttäjille, 
kansalaisille, kansalaisjärjestöille, 
tuotannonaloille ja poliittisille päättäjille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa voidaan 
käyttää tiedonsiirtoverkkoja tähän 
tarkoitukseen. Puiteohjelman yhteydessä 
toteutettavilla tiedotustoimilla pyritään 
myös lisäämään kansalaisten tietoisuutta 
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toteutettavilla tiedotustoimilla pyritään 
myös lisäämään kansalaisten tietoisuutta 
siitä, miten tärkeitä tutkimus ja innovointi 
ovat. Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

siitä, miten tärkeitä tutkimus ja innovointi
ovat. Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
edistetään ohjelmasta rahoitetun 
tutkimuksen tuloksena syntyneiden 
julkaisujen kestävää avointa saatavuutta, 
ja julkaisukustannukset ovat tarvittaessa 
tukikelpoisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
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tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Tiedottaminen tapahtuu 
Euroopan unionin nimissä, ja tavoitteena 
on nostaa ERC:n profiilia. 

Or. fr

Tarkistus 330
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Tavoitteena on lisäksi edistää ja 
korostaa naispuolisten tutkijoiden ja 
keksijöiden roolia.

Or. en
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Tarkistus 331
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin 
ja tutkimuksessa saatuihin tietoihin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

Or. fr

Tarkistus 332
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.5 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki tutkimus ja innovointi perustuu 
siihen, että tutkijat, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja kansalaiset voivat avoimesti 
saada, jakaa ja käyttää tieteellistä tietoa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta julkista 
rahoitusta saavissa tieteellisissä 
julkaisuissa olisi yleisesti noudatettava jo 
seitsemänteen puiteohjelmaan sisältynyttä 
periaatetta, että tieteelliset julkaisut ovat 
vapaasti ja avoimesti käytettävissä 
verkossa tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi 
luotava käytäntö, jonka perusteella 
julkisrahoitteisessa tutkimuksessa tuotettu 
tai kerätty tieteellinen tieto on avoimesti 
saatavilla verkossa, jotta tällaisen tiedon 
avoin saatavuus olisi säännönmukaista 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 333
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.5 kohta – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisia teknologioita koskevien tulosten 
yhteydessä, joiden avulla voidaan vastata 
merkittäviin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, kuten uuden lääketieteellisen 
teknologian (esimerkiksi lääkkeiden, 
diagnostiikan tai rokotteiden), tai kehittää 
ilmastonmuutoksen torjuntateknologioita, 
asetetaan hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevia lisäehtoja.
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Or. en

Tarkistus 334
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kansainvälisessä yhteistyössä keskitytään 
yhteistyöhön kolmen suuren 
maaryhmittymän kanssa:

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kansainvälisessä yhteistyössä keskitytään 
yhteistyöhön teollisuusmaiden ja 
kehittyvän talouden maiden, liittymistä 
valmistelevien maiden ja naapurimaiden 
sekä kehitysmaiden kanssa.

Or. fr

Perustelu

Maiden luettelo on sama kuin seitsemännessä puiteohjelmassa, mutta maiden järjestystä on 
muutettu. Kehittyvän talouden maat, jotka olivat listalla toisena, ovat nyt ensimmäisenä. 
Koska seuraavissa kohdissa ei ole esitetty mitään strategista lähestymistapaa (ja komission 
tiedonanto yhteistyötä saadaan todennäköisesti vasta syksyllä), olisi liian aikaista asettaa 
nämä maaryhmittymät ensisijaisuusjärjestykseen.

Tarkistus 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kansainvälisessä yhteistyössä keskitytään 
yhteistyöhön kolmen suuren 
maaryhmittymän kanssa:

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kansainvälisessä yhteistyössä keskitytään 
yhteistyöhön kolmen suuren 
maaryhmittymän kanssa: teollisuusmaat ja 
kehittyvän talouden maat, liittymistä 
valmistelevat maat ja naapurimaat sekä 
kehitysmaat. 
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Or. fr

Perustelu

Maiden luettelo on sama kuin seitsemännessä puiteohjelmassa, mutta maiden järjestystä on 
muutettu. Kehittyvän talouden maat, jotka olivat listalla toisena, ovat nyt ensimmäisenä. 
Koska seuraavissa kohdissa ei ole esitetty mitään strategista lähestymistapaa (ja komission 
tiedonanto yhteistyötä saadaan todennäköisesti vasta syksyllä), olisi liian aikaista asettaa 
nämä maaryhmittymät ensisijaisuusjärjestykseen.

Tarkistus 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

(1) teollisuusmaat ja kehittyvän talouden 
maat;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 337
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(1) teollisuusmaat ja kehittyvän talouden 
maat;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Siirretty johdantokappaleeseen. Koska seuraavissa kohdissa ei ole esitetty mitään strategista 
lähestymistapaa (ja komission tiedonanto yhteistyötä saadaan todennäköisesti vasta syksyllä), 
olisi liian aikaista asettaa nämä maaryhmittymät ensisijaisuusjärjestykseen.
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Tarkistus 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) liittymistä valmistelevat maat ja 
naapurimaat; ja

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 339
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) liittymistä valmistelevat maat ja 
naapurimaat; ja

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Siirretty johdantokappaleeseen. Koska seuraavissa kohdissa ei ole esitetty mitään strategista 
lähestymistapaa (ja komission tiedonanto yhteistyötä saadaan todennäköisesti vasta syksyllä), 
olisi liian aikaista asettaa nämä maaryhmittymät ensisijaisuusjärjestykseen.

Tarkistus 340
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) kehitysmaat. Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Siirretty johdantokappaleeseen. Koska seuraavissa kohdissa ei ole esitetty mitään strategista 
lähestymistapaa (ja komission tiedonanto yhteistyötä saadaan todennäköisesti vasta syksyllä), 
olisi liian aikaista asettaa nämä maaryhmittymät ensisijaisuusjärjestykseen.

Tarkistus 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) kehitysmaat. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla edistetään 
soveltuvin osin alueellista ja monenvälistä 
yhteistyötä. Tutkimuksen ja innovoinnin 
kansainvälinen yhteistyö on yksi 
merkittävimmistä unionin kansainvälistä 
sitoumuksista, ja sillä on tärkeä asema 
unionin ja kehitysmaiden välisissä 
kumppanuuksissa. Esimerkkinä 
mainittakoon vuosituhattavoitteiden 
saavuttaminen.

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla edistetään 
alueellista ja monenvälistä yhteistyötä. 
Tutkimuksen ja innovoinnin 
kansainvälinen yhteistyö on yksi 
merkittävimmistä unionin kansainvälistä 
sitoumuksista, ja sillä on tärkeä asema 
unionin ja kehitysmaiden välisissä 
kumppanuuksissa. Esimerkkinä 
mainittakoon vuosituhattavoitteiden 
saavuttaminen. Unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan mukaisesti 
näiden maiden kanssa olisi toteutettava 
kohdennettuja ohjelmia aloilla, jotka 
muodostavat perustan kasvulle ja auttavat 
varmistamaan, että kasvu on osallistavaa. 
Näitä aloja ovat erityisesti sosiaalinen 
suojelu, terveydenhuolto ja koulutus sekä 
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ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen 
ehkäisy ja siihen sopeutuminen.

Or. fr

Tarkistus 343
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla edistetään 
soveltuvin osin alueellista ja monenvälistä 
yhteistyötä. Tutkimuksen ja innovoinnin 
kansainvälinen yhteistyö on yksi 
merkittävimmistä unionin kansainvälistä 
sitoumuksista, ja sillä on tärkeä asema 
unionin ja kehitysmaiden välisissä 
kumppanuuksissa. Esimerkkinä 
mainittakoon vuosituhattavoitteiden 
saavuttaminen.

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla edistetään 
alueellista ja monenvälistä yhteistyötä. 
Tutkimuksen ja innovoinnin 
kansainvälinen yhteistyö on yksi 
merkittävimmistä unionin kansainvälistä 
sitoumuksista, ja sillä on tärkeä asema 
unionin ja kehitysmaiden välisissä 
kumppanuuksissa. Esimerkkinä 
mainittakoon vuosituhattavoitteiden 
saavuttaminen. Unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan mukaisesti 
näiden maiden kanssa olisi toteutettava 
kohdennettuja ohjelmia aloilla, jotka 
muodostavat perustan kasvulle ja auttavat 
varmistamaan, että kasvu on osallistavaa. 
Näitä aloja ovat erityisesti sosiaalinen 
suojelu, terveydenhuolto ja koulutus sekä 
ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen 
ehkäisy ja siihen sopeutuminen.

Or. fr

Tarkistus 344
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla edistetään 
soveltuvin osin alueellista ja monenvälistä 
yhteistyötä. Tutkimuksen ja innovoinnin 
kansainvälinen yhteistyö on yksi 
merkittävimmistä unionin kansainvälistä 
sitoumuksista, ja sillä on tärkeä asema 
unionin ja kehitysmaiden välisissä 
kumppanuuksissa. Esimerkkinä 
mainittakoon vuosituhattavoitteiden 
saavuttaminen.

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla edistetään 
alueellista ja monenvälistä yhteistyötä. 
Tutkimuksen ja innovoinnin 
kansainvälinen yhteistyö on yksi 
merkittävimmistä unionin kansainvälistä 
sitoumuksista, ja sillä on tärkeä asema 
unionin ja kehitysmaiden välisissä 
kumppanuuksissa. Esimerkkinä 
mainittakoon vuosituhattavoitteiden 
saavuttaminen. Unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan mukaisesti 
näiden maiden kanssa olisi toteutettava 
kohdennettuja ohjelmia aloilla, jotka 
muodostavat perustan kasvulle ja auttavat 
varmistamaan, että kasvu on osallistavaa. 
Näitä aloja ovat erityisesti sosiaalinen 
suojelu, terveydenhuolto ja koulutus sekä 
ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen 
ehkäisy ja siihen sopeutuminen.

Or. fr

Perustelu

Kehitysmaita koskevien toimien olisi sovittava unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin, 
kuten esitetään komission tiedonannossa "EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen 
lisääminen: muutossuunnitelma" (COM(2011)0637 final). 

Tarkistus 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 21 artiklassa 
säädetään yleiset periaatteet kolmansien 
maiden järjestöjen ja kansainvälisten 
järjestöjen osallistumiselle. Koska tutkimus 
ja innovointi hyötyvät yleensä 
avoimuudesta kolmansiin maihin, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa jatketaan 

Horisontti 2020 -asetuksen 21 artiklassa 
säädetään yleiset periaatteet kolmansien 
maiden järjestöjen ja kansainvälisten 
järjestöjen osallistumiselle. Koska tutkimus 
ja innovointi hyötyvät yleensä 
avoimuudesta kolmansiin maihin, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa jatketaan 
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yleisen avoimuuden periaatteen 
noudattamista ja kannustetaan 
vastavuoroista pääsyä kolmansien maiden 
ohjelmiin. Useilla aloilla saattaa kuitenkin 
olla suotavaa noudattaa varovaisempaa 
lähestymistapaa Euroopan etujen 
suojaamiseksi.

yleisen avoimuuden periaatteen 
noudattamista ja kannustetaan 
vastavuoroista pääsyä kolmansien maiden 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 346
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi toteutetaan monenlaisia
kohdennettuja toimia noudattamalla 
kansainvälisessä yhteistyössä strategista 
lähestymistapaa yhteisiin etuihin ja 
keskinäiseen hyötyyn pohjautuen ja 
edistämällä jäsenvaltioiden toimien välistä 
koordinointia ja synergiaa. Tähän kuuluu 
mekanismi, jolla tuetaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Toteutetaan kohdennettuja toimia 
noudattamalla strategista lähestymistapaa 
yhteisiin etuihin ja keskinäiseen hyötyyn 
pohjautuen. Tavoitteena on jäsenvaltioiden 
toimien välinen koordinointi ja synergia. 
Tähän kuuluu mekanismi, jolla tuetaan 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Or. fr

Tarkistus 347
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi toteutetaan monenlaisia
kohdennettuja toimia noudattamalla 

Toteutetaan kohdennettuja toimia 
noudattamalla strategista lähestymistapaa 
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kansainvälisessä yhteistyössä strategista 
lähestymistapaa yhteisiin etuihin ja 
keskinäiseen hyötyyn pohjautuen ja 
edistämällä jäsenvaltioiden toimien välistä 
koordinointia ja synergiaa. Tähän kuuluu 
mekanismi, jolla tuetaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

yhteisiin etuihin ja keskinäiseen hyötyyn 
pohjautuen. Tavoitteena on jäsenvaltioiden 
toimien välinen koordinointi ja synergia. 
Tähän kuuluu mekanismi, jolla tuetaan 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Or. fr

Perustelu

On tietysti hyvä kannustaa jäsenvaltioita koordinoimaan kansallisia toimiaan, mutta kuten 
seitsemännen puiteohjelman yhdessä ilmenneet käytännön vaikeudet ovat osoittaneet, se ei ole 
yleislääke. Unionin pitää kyetä käynnistämään omia uusia aloitteita eikä rajoittua 
kehottamaan jäsenvaltioita jatkuvasti yhteiseen toimintaan. Molempia vaihtoehtoja tarvitaan, 
ja sen varmistamiseksi sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi.

Tarkistus 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi toteutetaan monenlaisia
kohdennettuja toimia noudattamalla 
kansainvälisessä yhteistyössä strategista 
lähestymistapaa yhteisiin etuihin ja 
keskinäiseen hyötyyn pohjautuen ja 
edistämällä jäsenvaltioiden toimien välistä 
koordinointia ja synergiaa. Tähän kuuluu 
mekanismi, jolla tuetaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Toteutetaan kohdennettuja toimia 
noudattamalla strategista lähestymistapaa 
yhteisiin etuihin ja keskinäiseen hyötyyn 
pohjautuen. Tavoitteena on jäsenvaltioiden 
toimien välinen koordinointi ja synergia. 
Tähän kuuluu mekanismi, jolla tuetaan 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Or. fr
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Perustelu

On tietysti hyvä kannustaa jäsenvaltioita koordinoimaan kansallisia toimiaan, mutta kuten 
seitsemännen puiteohjelman yhdessä ilmenneet käytännön vaikeudet ovat osoittaneet, se ei ole 
yleislääke. Unionin pitää kyetä käynnistämään omia uusia aloitteita eikä rajoittua 
kehottamaan jäsenvaltioita jatkuvasti yhteiseen toimintaan. Molempia vaihtoehtoja tarvitaan, 
ja sen varmistamiseksi sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi.

Tarkistus 349
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jatketaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välistä kliinisten tutkimusten 
yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) hi-
viruksen, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtääviä lääketieteellisiä 
toimenpiteitä koskevien kliinisten 
tutkimusten osalta;

(a) jatketaan ja vahvistetaan Euroopan ja 
kehitysmaiden välistä kliinisten 
tutkimusten yhteistyökumppanuutta 
(EDCTP2) hi-viruksen, malarian ja 
tuberkuloosin torjumiseen tähtääviä 
lääketieteellisiä toimenpiteitä koskevien 
kliinisten tutkimusten osalta;

Or. fr

Perustelu

EDCTP2 näyttää alkuvaikeuksien jälkeen päässeen vauhtiin, ja on osoittautunut riittävän 
tehokkaaksi houkuttelemaan merkittäviä määriä ulkopuolista rahoitusta. Jos sen resursseja 
lisätään, voisi olla aiheellista laajentaa se kattamaan myös nykyään laiminlyödyt 
tartuntataudit.

Tarkistus 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jatketaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välistä kliinisten tutkimusten 
yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) hi-

(a) jatketaan ja vahvistetaan Euroopan ja 
kehitysmaiden välistä kliinisten 
tutkimusten yhteistyökumppanuutta 
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viruksen, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtääviä lääketieteellisiä 
toimenpiteitä koskevien kliinisten 
tutkimusten osalta;

(EDCTP2) hi-viruksen, malarian ja 
tuberkuloosin torjumiseen tähtääviä 
lääketieteellisiä toimenpiteitä koskevien 
kliinisten tutkimusten osalta;

Or. fr

Perustelu

EDCTP2 näyttää alkuvaikeuksien jälkeen päässeen vauhtiin, ja on osoittautunut riittävän 
tehokkaaksi houkuttelemaan merkittäviä määriä ulkopuolista rahoitusta. Jos sen resursseja 
lisätään, voisi olla aiheellista laajentaa se kattamaan myös nykyään laiminlyödyt 
tartuntataudit.

Tarkistus 351
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jatketaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välistä kliinisten tutkimusten 
yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) hi-
viruksen, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtääviä lääketieteellisiä 
toimenpiteitä koskevien kliinisten 
tutkimusten osalta;

(a) jatketaan ja vahvistetaan Euroopan ja 
kehitysmaiden välistä kliinisten 
tutkimusten yhteistyökumppanuutta 
(EDCTP2) hi-viruksen, malarian ja 
tuberkuloosin torjumiseen tähtääviä 
lääketieteellisiä toimenpiteitä koskevien 
kliinisten tutkimusten osalta;

Or. fr

Tarkistus 352
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) tehdään Euroopan ja Afrikan välistä 
radiotähtitieteen tutkimusta, kuten 
vaadittiin Euroopan parlamentin 
hyväksymässä kirjallisessa kannanotossa 
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45/2011 ja Afrikan unionin vuoden 2011 
huippukokouksessa, ja lisätään Afrikan 
omia investointeja ja maantieteellisiä 
etuja sekä Afrikkaa että Eurooppaa 
hyödyttävän kumppanuuden nimissä.

Or. en

Tarkistus 353
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) käytetään tämän strategian avulla 
4 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman määrärahoista 
kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Or. fr

Tarkistus 354
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

käytetään tämän strategian avulla 
4 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman määrärahoista 
kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Or. fr

Perustelu

Kansainväliseen yhteistyöhön varatun prosenttiosuuden vahvistaminen on sopusoinnussa 
SEUT-sopimuksen 180 ja 182 artiklan kanssa. Vielä ei tiedetä, mikä osuus seitsemännen 
puiteohjelman varoista osoitetaan tällaiseen yhteistyöhön, koska horisontaalisten toimien 
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budjettia ei ole vielä päätetty, mutta se on todennäköisesti noin 2–2,5 prosenttia. 
Tarkistuksessa esitetty prosenttiosuus (4 %) vastaa vuosien 1990–2006 keskiarvoa.

Tarkistus 355
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisia toimia edistetään I osan 
"Huipputason tiede" ja yhteiskunnallisia 
haasteita koskevan osan sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välillä, jotta yhdessä voitaisiin kehittää 
uutta tietämystä, tulevia ja kehittyviä 
teknologioita, tutkimusinfrastruktuureja ja 
tärkeintä osaamista. 
Tutkimusinfrastruktuureja käytetään 
yhteiskunnassa laajemminkin, esimerkiksi 
julkisissa palveluissa sekä tieteen, 
siviiliturvallisuuden ja kulttuurin 
edistämisessä. Lisäksi Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien ja 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toimien toteuttamisen 
aikana suoritettavaa painopisteiden 
asettamista koordinoidaan asianmukaisella 
tavalla muiden Horisontti 2020 
-puiteohjelman osien kanssa.

Monialaisia toimia edistetään I osan 
"Huipputason tiede" ja yhteiskunnallisia 
haasteita koskevan osan sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välillä, jotta yhdessä voitaisiin kehittää 
uutta tietämystä, tulevia ja kehittyviä 
teknologioita, tutkimusinfrastruktuureja ja 
tärkeintä osaamista. 
Tutkimusinfrastruktuureja käytetään 
yhteiskunnassa laajemminkin, esimerkiksi 
julkisissa palveluissa sekä tieteen, 
siviiliturvallisuuden ja kulttuurin 
edistämisessä. Tästä näkökulmasta 
akateemiset ja tieteelliset julkaisut ovat 
tärkeä osa tutkimusinfrastruktuureja. 
Siksi on erittäin tärkeää, että unionin 
rahoitusta saaneiden tutkijoiden tekemien 
ja validoimien tutkimusten tulokset ovat 
koko tiedeyhteisön saatavilla. Lisäksi 
Yhteisen tutkimuskeskuksen suorien 
toimien ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toimien toteuttamisen 
aikana suoritettavaa painopisteiden 
asettamista koordinoidaan asianmukaisella 
tavalla muiden Horisontti 2020 
-puiteohjelman osien kanssa.

Or. fr

Tarkistus 356
Anna Záborská, Jan Březina
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monissa tapauksissa Eurooppa 2020 
-strategian ja innovaatiounionin 
tavoitteiden edistäminen edellyttää 
ratkaisuja, jotka ovat luonteeltaan 
monitieteellisiä ja jotka koskevat sen 
vuoksi useita Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin. Myös 
sukupuolikysymykset otetaan huomioon, 
jotta miesten ja naisten välinen tasa-
arvoisuus toteutuisi ja jotta sukupuoleen 
liittyvät näkökohdat sisältyisivät
tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmasuunnitteluun ja sisältöön. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyy 
erityisiä säännöksiä, joilla kannustetaan 
tällaisia monialaisia toimia esim. 
niputtamalla niiden budjetit yhteen. Tällöin 
on esim. mahdollisuus siihen, että 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
osalta sovelletaan rahoitusvälineitä ja pk-
yrityksille kohdennettua välinettä koskevia 
säännöksiä.

Monissa tapauksissa Eurooppa 2020 
-strategian ja innovaatiounionin 
tavoitteiden edistäminen edellyttää 
ratkaisuja, jotka ovat luonteeltaan 
monitieteellisiä ja jotka koskevat sen 
vuoksi useita Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin. Myös 
naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet otetaan huomioon, jotta 
miesten ja naisten välinen tasa-arvoisuus 
toteutuisi. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa on otettava huomioon 
tutkimusalan ammattilaisten tieteellinen 
huippuosaaminen ja ammatillinen 
pätevyys edistettäessä naisten ja miesten 
yhtäläisiä mahdollisuuksia tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön suhteen. Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan sisältyy erityisiä 
säännöksiä, joilla kannustetaan tällaisia 
monialaisia toimia esim. niputtamalla 
niiden budjetit yhteen. Tällöin on esim. 
mahdollisuus siihen, että yhteiskunnallisten 
haasteiden sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta sovelletaan 
rahoitusvälineitä ja pk-yrityksille 
kohdennettua välinettä koskevia 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

Kunkin pilarin kullakin aihekohtaisella 



PE492.816v01-00 118/133 AM\907982FI.doc

FI

alalla annetaan symbolisia palkintoja, 
joilla palkitaan parhaat Horisontti 2020 
-apurahan saajat ja parhaat Horisontti 
2020 -hankkeet.

Or. en

Tarkistus 358
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
kyberturvallisuus, älykkäät verkot, 
älykkäät liikennejärjestelmät, 
ilmastotoimien tai sukupuolinäkökohtien
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.
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Or. en

Tarkistus 359
Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kasvigeenitekniikka, kevyiden ajoneuvojen 
kehittyneet materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. en

Tarkistus 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
ihmisille paremmin sopivat ennakoivat 
testimenetelmät, riskinarviointi, 
lääketieteellinen tutkimus, kevyiden 
ajoneuvojen kehittyneet materiaalit ja 
biopohjaiset teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. fr

Perustelu

Suuri yhteiskunnallinen haaste on varmistaa, että ihmiset elävät terveellisesti ja ovat 
aktiivisia. Siksi tarvitaan kipeästi entistä tehokkaampia ja ennustavampia 
tutkimusmenetelmiä. 



AM\907982FI.doc 121/133 PE492.816v01-00

FI

Tarkistus 361
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen ja 
oikeudenmukaisen talouden
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
sekä sosiaalisen innovoinnin kehittämisen 
välistä vahvaa synergiaa on tarkoitus 
vahvistaa. Tämä otetaan nimenomaisesti 
huomioon kehitettäessä monivuotisia 
strategioita ja asetettaessa painopisteitä 
kaikille näille erityistavoitteille. 
Edellytyksenä on, että erilaisia näkökantoja 
edustavat sidosryhmät ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus. Tarvittavien 
muutosten toteuttaminen 
menestyksekkäästi riippuu todellakin 
siitä, miten suuri yleisö osallistuu 
tieteeseen ja innovointiin ja hyödyntää 
sen etuja.

Or. en
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Tarkistus 362
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät (myös 
meriliikennejärjestelmät), ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. en

Tarkistus 363
Nuno Teixeira
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus. Älykkään 
erikoistumisen foorumit ovat tässä 
tärkeitä erityisesti seuraavissa: luovuus ja
verkottuminen, tietojenvaihto, 
kumppanuudet ja tutkimus- ja 
innovointipolitiikan tukeminen. Tässä on 
otettava huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityisolosuhteet. 

Or. pt

Perustelu

Älykkään erikoistumisen foorumit voivat helpottaa tietojenvaihtoa ja osallistaa eri näkökohtia 
edustavia sidosryhmiä tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeisiin toimiin. Asiassa on 



PE492.816v01-00 124/133 AM\907982FI.doc

FI

otettava huomioon syrjäisimpien alueiden erityisolosuhteet, kuten esitetään yleisessä 
Horisontti 2020 -tiedonannossa (COM(2011)0808).

Tarkistus 364
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat 
sidosryhmät, erityisesti 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot,
osallistuvat tärkeiden tutkimusaiheiden 
tunnistamiseen ja asiaankuuluviin 
täytäntöönpanotoimiin. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. fr
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Tarkistus 365
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään myös 
koordinointiin sellaisten toimien välillä, 
joille on myönnetty rahoitusta joko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai muista 
EU:n rahoitusohjelmista, kuten yhteisestä 
maatalous- tai kalastuspolitiikasta tai 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta 
unionin Kaikkien Erasmus -ohjelmasta tai 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta. 
Tähän sisältyy asianmukainen 
niveltäminen koheesiorahastojen kanssa 
silloin, kun tutkimus- ja 
innovointikapasiteetin lisäämiseen 
aluetasolla myönnettävä tuki voi johtaa 
huippuosaamiseen, alueellisten 
osaamiskeskusten perustaminen voi 
edesauttaa innovaatiokuilujen sulkemista 
Euroopassa tai laajamittaisille 
demonstrointi- ja pilottihankkeille 
myönnettävä tuki voi edistää Euroopan 
teollisuuden johtoasemaa.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös 
koordinointiin sellaisten toimien välillä, 
joille on myönnetty rahoitusta joko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai muista 
EU:n rahoitusohjelmista, kuten yhteisestä 
maatalous- tai kalastuspolitiikasta tai 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta 
unionin Kaikkien Erasmus -ohjelmasta tai 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta. 
Tähän sisältyy asianmukainen 
niveltäminen koheesiorahastojen kanssa 
silloin, kun tutkimus- ja 
innovointikapasiteetin lisäämiseen 
aluetasolla myönnettävä tuki voi johtaa 
huippuosaamiseen, alueellisten 
osaamiskeskusten perustaminen voi 
edesauttaa innovaatiokuilujen sulkemista 
Euroopassa tai laajamittaisille 
demonstrointi- ja pilottihankkeille 
myönnettävä tuki voi edistää Euroopan 
teollisuuden johtoasemaa. Tällä 
synergialla olisi mahdollistettava 
kehityksessä jälkeenjääneiden alueiden 
yhdenvertainen osallistuminen Horisontti 
2020 -ohjelmiin koheesiopolitiikan 
keskeistä tavoitetta heikentämättä.

Or. en

Tarkistus 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään myös 
koordinointiin sellaisten toimien välillä, 
joille on myönnetty rahoitusta joko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai muista 
EU:n rahoitusohjelmista, kuten yhteisestä 
maatalous- tai kalastuspolitiikasta tai 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta 
unionin Kaikkien Erasmus -ohjelmasta tai 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta. 
Tähän sisältyy asianmukainen 
niveltäminen koheesiorahastojen kanssa 
silloin, kun tutkimus- ja 
innovointikapasiteetin lisäämiseen 
aluetasolla myönnettävä tuki voi johtaa 
huippuosaamiseen, alueellisten 
osaamiskeskusten perustaminen voi 
edesauttaa innovaatiokuilujen sulkemista 
Euroopassa tai laajamittaisille 
demonstrointi- ja pilottihankkeille 
myönnettävä tuki voi edistää Euroopan 
teollisuuden johtoasemaa.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös 
koordinointiin sellaisten toimien välillä, 
joille on myönnetty rahoitusta joko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai muista 
EU:n rahoitusohjelmista, kuten yhteisestä 
maatalous- tai kalastuspolitiikasta tai 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta 
unionin Kaikkien Erasmus -ohjelmasta, 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta,
Life-ohjelmasta ja uusien osallistujien 
reservistä (New Entrants' Reserve, 
NER300). Tähän sisältyy asianmukainen 
niveltäminen koheesiorahastojen kanssa 
silloin, kun tutkimus- ja 
innovointikapasiteetin lisäämiseen 
aluetasolla myönnettävä tuki voi johtaa 
huippuosaamiseen, alueellisten 
osaamiskeskusten perustaminen voi 
edesauttaa innovaatiokuilujen sulkemista 
Euroopassa tai laajamittaisille 
demonstrointi- ja pilottihankkeille 
myönnettävä tuki voi edistää Euroopan 
teollisuuden johtoasemaa.

Or. en

Tarkistus 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
että koheesiopolitiikkaan olisi sisällyttävä 
"huippuosaamisen portaikkoa" koskevia 
välineitä, jotta voidaan hyödyntää 
toimintalinjojen välisiä synergioita. 
Lisäksi olisi toteutettava toimenpiteitä 
lupaavimpien keskusten 
(huippuosaamiskeskukset) 
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mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja 
laatumerkin myöntämiseksi niille. 

Or. en

Tarkistus 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainittuun koordinointiin sisältyy 
asianmukainen niveltäminen 
koheesiorahastojen kanssa silloin, kun 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien 
vahvistamiseen aluetasolla myönnettävä 
tuki voi toimia huippuosaamisen 
portaikkona ja alueellisten 
huippuosaamiskeskusten perustaminen 
voi auttaa tehostamaan innovointia 
kaikkialla Euroopassa. Rakennerahastoja 
olisi hyödynnettävä täysimääräisesti 
alueiden valmiuksien kehittämiseksi 
sellaisten kohdennettujen toimien avulla, 
joiden tavoitteena on, että 
huippuosaamiskeskukset huolehtivat 
yliopistojen toimintojen uudistamisesta, 
tieteellisten välineiden hankinnasta, 
paikallisen teknologian siirrosta, 
uusyritysten ja spin-off-yritysten 
tukemisesta, teollisuuden ja 
korkeakoulujen välisestä 
vuorovaikutuksesta paikallisella tasolla, 
klustereiden luomisesta Horisontti 2020 
-puiteohjelman ensisijaisilla aihealueilla 
ja pienten avustusten myöntämisestä 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
lähetettävien ehdotusten valmisteluun.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Carvalhon mietinnön tarkistukseen 38.
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Tarkistus 369
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kestävä kasvu olisi mahdollista 
Euroopassa, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden on toimittava 
mahdollisimman hyvin. Tämä on 
välttämätöntä, jotta eurooppalainen 
tutkimusalue voisi lujittua ja jotta 
innovaatiounionilla, digitaalistrategialla ja 
muilla EU 2010 -lippulaiva-aloitteilla 
voitaisiin saavuttaa tuloksia. Lisäksi 
vastuullinen tutkimus ja innovointi 
edellyttävät, että parhaisiin ratkaisuihin 
päästään sellaisten kumppanien välisellä 
yhteistoiminnalla, joilla on eri näkökohdat 
mutta samat edut.

Jotta kestävä kasvu olisi mahdollista 
Euroopassa, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden on toimittava 
mahdollisimman hyvin. Varsinkin jos 
halutaan saavuttaa unionin tavoitteena 
oleva 3 prosentin investointiosuus 
tutkimukseen ja kehitykseen, yksityisen 
sektorin investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin on lisättävä huomattavasti. 
Tämä on välttämätöntä, jotta 
eurooppalainen tutkimusalue voisi lujittua 
ja jotta innovaatiounionilla, 
digitaalistrategialla ja muilla EU 2010 
-lippulaiva-aloitteilla voitaisiin saavuttaa 
tuloksia. Siksi unionin rahoituksen olisi 
toimittava mahdollisimman suurena 
vipuna yksityisten ja julkisten 
investointien lisäämisessä. Lisäksi 
vastuullinen tutkimus ja innovointi 
edellyttävät, että parhaisiin ratkaisuihin 
päästään sellaisten kumppanien välisellä 
yhteistoiminnalla, joilla on eri näkökohdat 
mutta samat edut.

Or. en

Tarkistus 370
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvät 
julkisen sektorin sisäisen sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen kumppanuuden 
soveltamisala ja niitä perustettaessa 
noudatettavat selkeät arviointiperusteet. 
Julkisen ja yksityisen sektorin väliset 
kumppanuudet voivat perustua julkisten ja 
yksityisten toimijoiden väliseen 
sopimussuhteeseen. Tietyissä harvoissa 
tapauksissa ne voivat olla 
institutionalisoituja kumppanuuksia 
(kuten yhteisiä teknologia-aloitteita ja 
muita yhteisyrityksiä).

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvät 
julkisen sektorin sisäisen sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen kumppanuuden 
soveltamisala ja niitä perustettaessa 
noudatettavat selkeät arviointiperusteet. 
Julkisen ja yksityisen sektorin väliset 
kumppanuudet voivat perustua julkisten ja 
yksityisten toimijoiden väliseen 
sopimussuhteeseen. Julkinen rahoitus 
houkuttelee yksityisen sektorin 
investointeja, joiden avulla saadaan sekä 
yksityistä sektoria että koko yhteiskuntaa 
hyödyttäviä arvokkaita tuloksia.

Or. en

Tarkistus 371
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nykyisille julkisen sektorin sisäisille sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin välisille 
kumppanuuksille voidaan antaa tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, jos niissä 
käsitellään Horisontti 2020 -tavoitteita ja 
jos Horisontti 2020 -asetuksessa säädetyt 
arviointiperusteet täyttyvät ja niiden osalta 
on tapahtunut huomattavaa edistystä 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman jälkeen.

Nykyisille julkisen sektorin sisäisille sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin välisille 
kumppanuuksille voidaan antaa tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, jos niissä 
käsitellään Horisontti 2020 -tavoitteita ja 
jos Horisontti 2020 -asetuksessa säädetyt 
arviointiperusteet täyttyvät ja niiden osalta 
on tapahtunut huomattavaa edistystä 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman jälkeen. Myös 
tiedekeskukset ja museot, joilla on 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia tutkimuslaitosten, 
yritysten, yhdistysten ja kansalaisten 
kanssa, voivat saada tukea Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta, sillä ne käsittelevät 
Horisontti 2020 -strategiaan liittyviä 
tärkeitä yhteiskunnallisia haasteita.
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Or. en

Tarkistus 372
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Seitsemännessä puiteohjelmassa 
perustettuja perussopimuksen 187 artiklan 
mukaisia yhteisyrityksiä, joilla voidaan 
myöntää lisätukea edellä mainituin ehdoin, 
ovat mm. innovatiivisia lääkkeitä koskeva 
yhteinen teknologia-aloite (IMI), yhteinen 
Clean Sky -teknologia-aloite, 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke (SESAR), 
polttokennot ja vety -aloite (FCH), 
sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä 
koskeva yhteinen teknologia-aloite 
(ARTEMIS) ja nanoelektroniikan yhteinen 
teknologia-aloite (ENIAC).. Kaksi 
viimeksi mainittua voidaan yhdistää 
yhdeksi aloitteeksi.

Seitsemännessä puiteohjelmassa 
perustettuja perussopimuksen 187 artiklan 
mukaisia yhteisyrityksiä, joilla voidaan 
myöntää lisätukea edellä mainituin ehdoin, 
ovat mm. innovatiivisia lääkkeitä koskeva 
yhteinen teknologia-aloite (IMI), yhteinen 
Clean Sky -teknologia-aloite, 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke (SESAR), 
polttokennot ja vety -aloite (FCH), 
sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä 
koskeva yhteinen teknologia-aloite 
(ARTEMIS) ja nanoelektroniikan yhteinen 
teknologia-aloite (ENIAC). Kaksi viimeksi 
mainittua voidaan yhdistää yhdeksi 
aloitteeksi. Tuen saamisen edellytyksenä 
on kustannus-hyötyanalyysi ja aloitteiden 
hallinnoinnin ja toiminnan perusteellinen 
arviointi avoimuuden, läpinäkyvyyden, 
tehokkuuden ja toimivuuden suhteen. 

Or. en

Tarkistus 373
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
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voidaan käynnistää muita julkisen sektorin 
sisäisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia, kunhan määritellyt 
arviointiperusteet täytetään. Tällaisia 
voivat olla esim. tieto- ja 
viestintäteknologian kumppanuudet 
fotoniikan ja robotiikan aloilla sekä
kestävän prosessiteollisuuden, biopohjaisen 
teollisuuden sekä merirajojen valvonnan 
turvallisuustekniikkojen kumppanuudet.

voidaan käynnistää muita julkisen sektorin 
sisäisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia, kunhan määritellyt 
arviointiperusteet täytetään, tällainen 
käynnistäminen on perusteltua 
tavoitteiden soveltamisalan perusteella ja 
voidaan osoittaa, että millään muulla 
kumppanuusmuodolla tai 
rahoitusvälineellä ei voida saavuttaa 
haluttua tavoitetta tai luoda tarvittavaa 
vipuvaikutusta ja toimijoiden 
osallistamista. Tällaisia voivat olla esim. 
tieto- ja viestintäteknologian 
kumppanuudet fotoniikan ja robotiikan 
aloilla sekä kestävän prosessiteollisuuden 
tai biopohjaisen teollisuuden 
kumppanuudet.

Or. en

Tarkistus 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
voidaan käynnistää muita julkisen sektorin 
sisäisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia, kunhan määritellyt
arviointiperusteet täytetään. Tällaisia 
voivat olla esim. tieto- ja 
viestintäteknologian kumppanuudet 
fotoniikan ja robotiikan aloilla sekä 
kestävän prosessiteollisuuden, biopohjaisen 
teollisuuden sekä merirajojen valvonnan 
turvallisuustekniikkojen kumppanuudet.

Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
voidaan käynnistää muita julkisen sektorin 
sisäisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia, kunhan määritellyt 
arviointiperusteet täytetään. Tällaisia 
voivat olla esim. tieto- ja 
viestintäteknologian kumppanuudet 
fotoniikan ja robotiikan aloilla sekä 
kestävän prosessiteollisuuden, biopohjaisen 
teollisuuden, etälääketieteen ja 
kotihoitolaitealan sekä merirajojen 
valvonnan turvallisuustekniikkojen 
kumppanuudet.

Or. sl
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Tarkistus 375
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee ja arvioi 
perusteellisesti seitsemännen 
puiteohjelman nojalla perustettujen 
pilottikumppanuuksien (yhteiset 
teknologia-aloitteet, Euroopan 
elvytysohjelman alaiset julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet sekä 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin alaiset osaamis- ja 
innovointiyhteisöt) ennen kuin se 
vahvistaa tuet nykyisille kumppanuuksille 
tai päättää uusien kumppanuuksien 
tukemisesta. Komissio esittää tämän 
arvioinnin perusteella Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
ehdotuksia perustettujen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
hallinnoinnin ja toiminnan 
parantamisesta, jotta varmistetaan 
vaikuttavuus ja tehokkuus sekä avoimuus 
ja läpinäkyvyys ja vältetään eturistiriidat. 
Arvioinnissa ja uudelleentarkastelussa 
käsitellään erityisesti vaikutuksia pk-
yrityksiin ja pieniin 
tutkimusorganisaatioihin, jotta voidaan 
varmistaa niiden tiiviimpi osallistuminen 
sekä tutkimusohjelman laatimiseen että 
toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 376
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kaikkia edellä mainittuja kumppanuuksia 
kannustetaan tekemään yhteistyötä ja 
luomaan synergiavaikutuksia Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin ja sen 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen kanssa.
Yhteistyötä olisi tehtävä erityisesti 
opetusalalla, jotta voidaan laajentaa 
Euroopan lahjakkuusvarantoa ja 
varmistaa huippututkijoiden ja 
osaamisalan työntekijöiden saatavuus 
tulevaisuudessa. 

Or. en

Tarkistus 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission olisi tarjottava yksi ainoa 
rahoituslähde, paitsi jos komission ja 
jäsenvaltioiden välillä on selkeä sopimus 
siitä, että jonkin erityisaloitteen yhteiseen 
rahoitukseen on riittävä talousarvio.

Or. en

Perustelu

Vakiintuneilla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla on suuret hallintomenot, ja 
niiden valmistelu vie aikaa. Määritellyt kriteerit täyttävien uusien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien olisi perustuttava rahoitusmalliin, jossa on yksi ainoa 
rahoituslähde. Yksi ainoa rahoituslähde Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on paras ratkaisu, 
jotta voidaan yksinkertaistaa hankkeiden täytäntöönpanoa ja varmistaa tasavertaiset 
osallistumismahdollisuudet eri osallistujamaissa.


