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Tarkistus 754
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

3.2. Vähähiilistä sähköä halvalla 3.2. Vähähiilistä sähköä kestävästi

Or. en

Tarkistus 755
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

3.2. Vähähiilistä sähköä halvalla 3.2. Vähähiilistä sähköä halvalla ja 
vähäisin päästöin

Or. en

Tarkistus 756
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

3.2. Vähähiilistä sähköä halvalla 3.2. Vähähiilistä sähköä halvalla, vähäisin 
päästöin ja uusiutuvia energialähteitä 
käyttäen

Or. en
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Tarkistus 757
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten ja 
energiamarkkinoiden vanhanaikaisten 
rakenteiden vuoksi liian hidasta. On 
kiireellistä saada kustannukset 
huomattavasti pienemmiksi suorituskykyä 
ja kestävyyttä parantamalla, jotta kestävästi 
tuotetun vähähiilisen sähkön 
hyödyntäminen markkinoilla nopeutuu. 
Tämän saavuttamiseksi vähintään kolme 
neljännestä turvallisia, puhtaita ja 
tehokkaita energiamuotoja koskevan 
budjettikohdan määrärahoista on 
kohdennettava uusiutuvia energialähteitä 
koskevaan teknologiaan ja 
energiatehokkuuteen. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet:

Or. en

Tarkistus 758
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
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markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

markkinoilla nopeutuu. Uusiutuvien 
energialähteiden käyttö on pienentänyt 
kustannuksia seitsemännestä 
puiteohjelmasta lähtien. Kustannuksien 
pienentämiseksi entisestään olisi 
kuitenkin vähintään kaksi kolmasosaa 
tästä budjettikohdasta kohdennettava 
uusiutuvia energialähteitä koskevaan 
teknologiaan ja erityisesti seuraaviin
tavoitteisiin:

Or. en

Perustelu

On ratkaisevaa, että EU järjestää riittävästi rahoitusta uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
direktiivissä ja niitä koskevassa vuodelle 2050 ulottuvassa etenemissuunnitelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin. Uusiutuvien energialähteiden avulla tuotetun energian osuus on 
määrä nostaa 55 prosentista 75 prosenttiin energian kokonaisloppukulutuksesta ja sähkön 
osalta jopa 97 prosenttiin sähkönkulutuksesta mahdollisimman pienin kustannuksin.

Tarkistus 759
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu.

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä 
pienentää kustannukset kohtuullisiksi ja 
kilpailukykyisiksi suorituskykyä ja 
kestävyyttä parantamalla, jotta vähähiilisen 
sähkön hyödyntäminen markkinoilla 
nopeutuu.

Or. it

Tarkistus 760
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää uusiutuviin 
energialähteisiin ja energiatehokkuuteen 
perustuvaa vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan sähkön 
käyttöönotto on liian hidasta myös siitä 
syystä, että nykyiset energiajärjestelmät 
on suunniteltu vanhoihin olosuhteisiin ja 
sellaista teknologiaa varten, joka on 
niellyt tähän saakka suurimman osan 
koko maailman ja Euroopan 
tutkimusresursseista ja tukimuodoista. On 
kiireellistä saada järjestelmiin pääsyä 
koskevia esteitä karsituksi suorituskykyä 
ja kestävyyttä parantamalla, jotta 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähkön hyödyntäminen markkinoilla 
nopeutuu. Erityisesti mainittakoon 
seuraavat tavoitteet:

Or. en

Tarkistus 761
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
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markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

markkinoilla nopeutuu. Uusiutuvien 
energialähteiden käytöstä aiheutuvat 
kustannukset ovat pienentyneet 
merkittävästi viime vuosina.
Kustannusten pienentämiseksi entisestään 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistämiseksi vähintään kaksi kolmasosaa 
tähän haasteeseen tarkoitetuista varoista 
olisi kohdennettava uusiutuviin 
energialähteisiin. Erityisesti mainittakoon 
seuraavat tavoitteet:

Or. en

Tarkistus 762
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Siksi vähintään 
kaksi kolmasosaa muuta energiaa kuin 
ydinenergiaa varten ehdotetusta 
talousarviosta olisi kohdennettava 
uusiutuvia energialähteitä koskevaan 
teknologiaan ja energiatehokkuuteen, 
erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 763
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen
markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Samalla 
perinteisten polttoaineiden käyttöön 
perustuvassa sähköntuotannossa on 
vähennettävä päästöjä ja lievitettävä 
ympäristövaikutuksia siihen saakka, 
kunnes nämä polttoaineet voidaan 
korvata vähähiilisillä vaihtoehdoilla.
Erityisesti mainittakoon seuraavat 
tavoitteet:

Or. en

Tarkistus 764
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Toimissa olisi 
keskityttävä uusiutuvan energian 
teknologioiden kuten aurinkosähkön, 
aurinkolämmön ja tuulienergian 
tutkimukseen niiden tehokkuuden 
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parantamiseksi ja kustannusten 
pienentämiseksi, jotta niistä tehdään 
kilpailukykyisempiä markkinoilla. 
Erityisesti mainittakoon seuraavat 
tavoitteet:

Or. en

Tarkistus 765
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit. Tätä varten olisi 
edistettävä muiden osapuolten kanssa 
Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa 
tehtävää yhteistyötä tutkittaessa uusien ja 
teknologisten materiaalien, mukaan 
luettuina harvinaisia maalajeja koskevat 
tuotteet, ja muiden tuuliturbiineiden 
kannalta ratkaisevien resurssien 
saatavuutta, tuotantoa ja korjaamista. 

Or. en
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Tarkistus 766
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit. Jotta voidaan 
paremmin selvittää, pystytäänkö tämä 
tuulienergiatavoite saavuttamaan, 
tuulienergian alan eurooppalaisille 
teollisuusaloitteille (EII) on varattu 
erillinen budjettikohta SET-
suunnitelmaan.

Or. it

Tarkistus 767
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 30 prosenttia



AM\909647FI.doc 11/177 PE492.826v02-00

FI

vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

Or. en

Tarkistus 768
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien 
suunnitteleminen, kehittäminen, testaus ja 
demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

Or. fr
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Tarkistus 769
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit. Kaukana 
sijaitsevien ja hankalissa sääoloissa 
toimivien laitosten käyttökelpoisuus olisi 
tutkittava käyttämällä asianmukaisia 
ilman ja meren mallintamistyökaluja. 
Näiden tavoitteiden luomiseksi otetaan 
käyttöön erillinen budjettikohta Euroopan 
strategisen 
energiateknologiasuunnitelman mukaista 
tuulivoimateknologiaa koskevaa aloitetta 
varten.

Or. en

Perustelu

Euroopan unioni ilmoittaa vuodelle 2050 laaditussa energia-alan etenemissuunnitelmassaan, 
että tuulivoimasta tulee tärkein sähköntuotantomuoto, jonka osuus sähköntuotannosta on 
vuoteen 2050 mennessä 31,6–48,7 prosenttia, eli enemmän kuin minkään muun tuotantotavan 
osuus. Tätä tavoitetta ei saavuteta, jos asiaa koskeva tutkimus ei saa rahoitusta. Asiaa 
koskeva budjettikohta merkitsee taloudellista tukea ja lisäksi se antaa teollisuuden 
tarvitseman poliittisen selkänojan investointistrategioiden suunnitteluun ja yhteisrahoitteisten 
hankkeiden vipuvaikutuksen voimistamiseen. 
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Tarkistus 770
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Aurinkoenergian, joka kattaa 
aurinkosähkön ja keskittävän 
aurinkoenergian, kustannukset on vuoteen 
2010 verrattuna puolitettava vuoteen 2020 
mennessä, jotta sen osuus 
sähkömarkkinoista kasvaisi.

Aurinkoenergian, joka kattaa 
aurinkosähkön ja keskittävän 
aurinkoenergian, kustannukset on vuoteen 
2010 verrattuna vähintään puolitettava 
vuoteen 2020 mennessä, jotta sen osuus 
sähkömarkkinoista kasvaisi.

Or. it

Tarkistus 771
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa 
laaja-alaista hyödyntämistä ajatellen
uusia konsepteja ja järjestelmiä koskevaa 
pitkäaikaista tutkimustyötä,
demonstrointia ja testausta 
massatuotannossa.

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa uusia 
konsepteja ja järjestelmiä koskevaa 
pitkäaikaista tutkimustyötä, jonka 
tavoitteena on demonstroida ja testata 
hinnaltaan kohtuullisen ja 
kilpailukykyisen laaja-alaisen 
massatuotannon hyötyjä.

Or. it

Tarkistus 772
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa laaja-
alaista hyödyntämistä ajatellen uusia 
konsepteja ja järjestelmiä koskevaa 
pitkäaikaista tutkimustyötä, 
demonstrointia ja testausta 
massatuotannossa.

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa laaja-
alaista hyödyntämistä ajatellen 
tehokkaampia valmistusprosesseja ja 
tuotteita koskevaa tutkimustyötä, 
demonstrointia ja testausta 
massatuotannossa ja uusien 
teknologioiden pitkäaikaista tutkimusta.
Siinä keskitytään paremman verkko- ja 
rakennusliitännän (sähköjärjestelmän 
toimintaa varten palveluja tarjoavat 
aktiiviset muuntajat ja verkon varasto, 
edistyneet monikäyttöiset 
aurinkosähkömoduulit ja 
tasapainotusjärjestelmä, joissa on 
erityistoimintoja rakennukseen liittämistä 
varten) kehittämiseen ja demonstrointiin.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelmalla olisi edistettävä kaikkien niiden ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamista, jotka on yksilöity Euroopan aurinkovoimaa koskevan aloitteen mukaisissa 
aurinkosähkön sekä keskittävän aurinkoenergian teknologiaa käsittelevissä 
etenemissuunnitelmissa (2010–2020). 

Tarkistus 773
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Keskittävän aurinkoenergian osalta 
keskitytään tapoihin lisätä tehokkuutta ja 
vähentää samalla kustannuksia ja 
ympäristövaikutuksia, jotta esitellyt 
teknologiat voidaan laajentaa teolliseen 
laajuuteen rakentamalla alallaan täysin 
uudenlaisia tuotantolaitoksia. Testattavana 
on ratkaisuja, joissa yhdistetään
aurinkosähkön tuotanto ja meriveden 

Keskittävän aurinkoenergian osalta 
keskitytään tapoihin lisätä tehokkuutta ja 
toimitettavuutta varastoinnilla ja 
yhdistämisellä ja vähentää samalla 
kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.
Tutkimusaiheiden lisäksi tavoitteena on 
edistää esiteltyjen teknologioiden 
laajentamista teolliseen laajuuteen 
rakentamalla alallaan täysin uudenlaisia 
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suolanpoisto. tuotantolaitoksia. Aurinkosähkön 
tuotannon muihin uusiutuviin 
energialähteisiin, kuten hybridilaitoksissa 
hyödynnettävään biomassaan, yhdistävillä 
ratkaisuilla sähköä voidaan tuottaa 
kiinteästi tai muihin tarkoituksiin, kuten
meriveden suolanpoistoon.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelmalla olisi edistettävä kaikkien niiden ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamista, jotka on yksilöity Euroopan aurinkovoimaa koskevan aloitteen mukaisissa 
aurinkosähkön sekä keskittävän aurinkoenergian teknologiaa käsittelevissä 
etenemissuunnitelmissa (2010–2020). 

Tarkistus 774
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa laaja-
alaista hyödyntämistä ajatellen uusia 
konsepteja ja järjestelmiä koskevaa 
pitkäaikaista tutkimustyötä, demonstrointia 
ja testausta massatuotannossa.

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa 
keskitettyjen ja pienen mittakaavan 
hajautettujen aurinkosähköjärjestelmien 
laaja-alaista hyödyntämistä ajatellen uusia 
konsepteja ja järjestelmiä koskevaa 
pitkäaikaista tutkimustyötä, demonstrointia 
ja testausta massatuotannossa sekä 
keskittymistä painokkaammin Euroopan 
vahvuuksiin esimerkiksi teollisuutta 
koskevan suunnittelun ja rakentamisen 
integroinnissa.

Or. en

Tarkistus 775
Oreste Rossi
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan paremmin selvittää, 
pystytäänkö asetetut 
aurinkoenergiatavoitteet saavuttamaan, 
aurinkoenergian alan eurooppalaisille 
teollisuusaloitteille (EII) on varattu 
erillinen budjettikohta SET-
suunnitelmaan.

Or. it

Tarkistus 776
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.3. Kilpailukykyisten ja ympäristön 
kannalta turvallisten teknologioiden 
kehittäminen hiilidioksidin talteenottoon, 
kuljettamiseen ja varastointiin

Poistetaan.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen 
ja vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä 
vuoteen 2050 mennessä koskevaan 
haasteeseen voidaan vastata. Tavoitteena 
on minimoida hiiltä ja kaasua käyttäville 
voimalaitoksille keskitettävän 
aurinkoenergian käytöstä 
sähköntuotannossa aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole keskitettävää 
aurinkoenergiaa ja energiaintensiivisiä 
teollisuuslaitteita.
Erityisesti tuetaan koko keskitettävän 
aurinkoenergiaketjun esittelyä, joka 



AM\909647FI.doc 17/177 PE492.826v02-00

FI

kattaa edustavasti erilaiset talteenotto-, 
kuljetus- ja varastointivaihtoehdot. Tähän 
liitetään tutkimustyötä, jonka 
tarkoituksena on vielä kehittää näitä 
teknologioita ja tarjota 
kilpailukykyisempiä 
talteenottoteknologioita, parempia 
komponentteja, integroituja järjestelmiä 
ja prosesseja, turvallista geologista 
varastointia ja järkeviä ratkaisuja talteen 
otetun hiilidioksidin laajamittaista 
uudelleenkäyttöä varten, jotta 
keskitettävän aurinkoenergian 
teknologioita voidaan hyödyntää 
kaupallisesti vuoden 2020 jälkeen 
toimintansa aloittavissa fossiilisia 
polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa 
ja muussa hiili-intensiivisessä 
teollisuudessa.

Or. it

Tarkistus 777
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.3. Kilpailukykyisten ja ympäristön 
kannalta turvallisten teknologioiden 
kehittäminen hiilidioksidin talteenottoon, 
kuljettamiseen ja varastointiin

Poistetaan.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen 
ja vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä 
vuoteen 2050 mennessä koskevaan 
haasteeseen voidaan vastata. Tavoitteena 
on minimoida hiiltä ja kaasua käyttäville 
voimalaitoksille keskitettävän 
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aurinkoenergian käytöstä 
sähköntuotannossa aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole keskitettävää 
aurinkoenergiaa ja energiaintensiivisiä 
teollisuuslaitteita.
Erityisesti tuetaan koko keskitettävän 
aurinkoenergiaketjun esittelyä, joka 
kattaa edustavasti erilaiset talteenotto-, 
kuljetus- ja varastointivaihtoehdot. Tähän 
liitetään tutkimustyötä, jonka 
tarkoituksena on vielä kehittää näitä 
teknologioita ja tarjota 
kilpailukykyisempiä 
talteenottoteknologioita, parempia 
komponentteja, integroituja järjestelmiä 
ja prosesseja, turvallista geologista 
varastointia ja järkeviä ratkaisuja talteen 
otetun hiilidioksidin laajamittaista 
uudelleenkäyttöä varten, jotta 
keskitettävän aurinkoenergian 
teknologioita voidaan hyödyntää 
kaupallisesti vuoden 2020 jälkeen 
toimintansa aloittavissa fossiilisia 
polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa 
ja muussa hiili-intensiivisessä 
teollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 778
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.3. Kilpailukykyisten ja ympäristön 
kannalta turvallisten teknologioiden 
kehittäminen hiilidioksidin talteenottoon, 
kuljettamiseen ja varastointiin

3.2.3. Kilpailukykyisten ja ympäristön 
kannalta turvallisten teknologioiden 
kehittäminen hiilidioksidin talteenottoon, 
hyödyntämiseen, kuljettamiseen ja 
varastointiin

Or. en
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Tarkistus 779
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen ja 
vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä vuoteen 
2050 mennessä koskevaan haasteeseen 
voidaan vastata. Tavoitteena on minimoida 
hiiltä ja kaasua käyttäville voimalaitoksille 
keskitettävän aurinkoenergian käytöstä 
sähköntuotannossa aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole keskitettävää 
aurinkoenergiaa ja energiaintensiivisiä 
teollisuuslaitteita.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ja 
talteenotto ja käyttö ovat varteenotettavia 
vaihtoehtoja, joita on maailmanlaajuisesti 
hyödynnettävä kaupallisessa 
mittakaavassa, jotta hiilettömään 
sähkövoiman tuottamiseen ja vähähiiliseen 
teollisuuteen pääsyä vuoteen 2050 
mennessä koskevaan haasteeseen voidaan 
vastata. Tavoitteena on minimoida hiiltä ja 
kaasua käyttäville voimalaitoksille 
hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista aiheutuvat lisäkustannukset 
verrattuna vastaaviin voimalaitoksiin, 
joissa ei ole hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin tarkoitettuja ja 
energiaintensiivisiä teollisuuslaitteita.

Or. en

Tarkistus 780
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen ja 
vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä vuoteen 
2050 mennessä koskevaan haasteeseen 
voidaan vastata. Tavoitteena on minimoida 
hiiltä ja kaasua käyttäville voimalaitoksille 

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
yksi vaihtoehdoista, joita on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen ja 
vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä vuoteen 
2050 mennessä koskevaan haasteeseen 
voidaan vastata. Tavoitteena on minimoida 
hiiltä ja kaasua käyttäville voimalaitoksille 
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keskitettävän aurinkoenergian käytöstä 
sähköntuotannossa aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole keskitettävää 
aurinkoenergiaa ja energiaintensiivisiä 
teollisuuslaitteita.

hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista sähköntuotannossa 
aiheutuvat lisäkustannukset verrattuna 
vastaaviin voimalaitoksiin, joissa ei ole 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin 
tarkoitettuja ja energiaintensiivisiä 
teollisuuslaitteita.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista yksilöidä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
"varteenotettavaksi vaihtoehdoksi" hiilettömään talouteen pyrittäessä, kun otetaan huomioon, 
että tähän voidaan päästä myös muilla toteuttamisen arvoisilla vaihtoehdoilla, kuten 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvien verkkojen avulla.
Lisäksi on edelleen epävarmaa, missä määrin varastoinnista aiheutuu hiilidioksidin 
dispersiota.

Tarkistus 781
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen ja 
vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä vuoteen 
2050 mennessä koskevaan haasteeseen 
voidaan vastata. Tavoitteena on minimoida 
hiiltä ja kaasua käyttäville voimalaitoksille 
keskitettävän aurinkoenergian käytöstä 
sähköntuotannossa aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole keskitettävää 
aurinkoenergiaa ja energiaintensiivisiä 
teollisuuslaitteita.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen ja 
vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä vuoteen 
2050 mennessä koskevaan haasteeseen 
voidaan vastata. Tavoitteena on minimoida 
erityisesti kaasua käyttäville 
voimalaitoksille hiilidioksidin talteenotosta 
ja varastoinnista aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin tarkoitettuja
ja energiaintensiivisiä teollisuuslaitteita.

Or. en
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Tarkistus 782
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö tarjoaa 
mahdollisuuksia voimaloista ja 
teollisuuslaitoksista talteenotettua 
hiilidioksidia koskeville lisäarvoa 
tarjoaville sovelluksille, ja sen avulla 
voidaan edistää hiilettömään talouteen 
siirtymistä. Olisi tutkittava hiilidioksidin 
talteenottoa ja käyttöä koskevia 
järjestelmiä ja teknologioita, joissa 
hiilidioksidi muunnetaan tuotteiksi, 
esimerkiksi kemikaaleiksi, lannoitteiksi, 
polttoaineiksi ja bioöljyiksi.

Or. en

Tarkistus 783
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidin talteenotto on 
synergeettisesti yhdistettävissä kemiallisia 
tuotteita koskevaan hiilidioksidin 
varastointiin (hiilidioksidin käyttö 
kemiallisissa prosesseissa). Lisäksi 
voidaan harjoittaa synteesikaasuun 
perustuvaa ja hiilidioksidin varastointiin 
tähtäävää polttoaineiden tuotantoa, jota 
voidaan hyödyntää voimalaitosten 
tuotantoheilahtelujen tasapainottamiseen 
ottamalla huomioon uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva 
vedyntuotanto. Tuotettua polttoainetta 
voidaan käyttää sähköntuotantoon 
huippuaikoina. Kyseisten järjestelmien 



PE492.826v02-00 22/177 AM\909647FI.doc

FI

kannalta on olennaista kehittää edullisia 
ja erilaisia polttoaineita hyödyntämään 
kykeneviä kaasutusteknologioita.

Or. en

Tarkistus 784
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi on kehitettävä hyvissä ajoin 
luotettavaa hiilidioksidia koskevaa 
infrastruktuuria, koska useimmat 
fossiilisia polttoaineita hyödyntävät 
voimalat ja muut hiilidioksidin lähteet 
eivät sijaitse fyysisesti lähellä 
varastointialueita, jotka sijaitsevat 
useimmin merenpohjaa matalammalla, 
kun taas voimalat sijaitsevat tavallisesti 
korkeamman sähkönkysynnän alueilla. 

Or. en

Tarkistus 785
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti tuetaan koko keskitettävän 
aurinkoenergiaketjun esittelyä, joka 
kattaa edustavasti erilaiset talteenotto-, 
kuljetus- ja varastointivaihtoehdot. Tähän 
liitetään tutkimustyötä, jonka tarkoituksena 
on vielä kehittää näitä teknologioita ja 
tarjota kilpailukykyisempiä 
talteenottoteknologioita, parempia 
komponentteja, integroituja järjestelmiä ja 

Tukea myönnetään julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla 
rahoitettuihin selvityksiin, erityisesti 
sellaisiin, joilla esitellään kattavasti koko 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
ketjua eli erilaisia talteenotto-, kuljetus- ja 
varastointivaihtoehtoja sekä hiilidioksidin 
talteenottoa ja käyttöä koskevaa 
teknologiaa. Tähän liitetään julkisen ja 
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prosesseja, turvallista geologista
varastointia ja järkeviä ratkaisuja talteen 
otetun hiilidioksidin laajamittaista 
uudelleenkäyttöä varten, jotta keskitettävän 
aurinkoenergian teknologioita voidaan 
hyödyntää kaupallisesti vuoden 2020 
jälkeen toimintansa aloittavissa fossiilisia 
polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa 
ja muussa hiili-intensiivisessä 
teollisuudessa.

yksityisen sektorin kumppanuuksien 
avulla rahoitettavaa tutkimustyötä, jonka 
tarkoituksena on vielä kehittää näitä 
teknologioita ja tarjota kilpailukykyisempiä 
talteenotto- ja käyttöteknologioita, 
parempia komponentteja, integroituja 
järjestelmiä ja prosesseja, turvallista 
geologista varastointia ja järkeviä 
ratkaisuja talteen otetun hiilidioksidin 
laajamittaista uudelleenkäyttöä varten, jotta 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
sekä hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä 
koskevia teknologioita voidaan hyödyntää 
kaupallisesti vuoden 2020 jälkeen 
toimintansa aloittavissa fossiilisia 
polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa 
ja muussa hiili-intensiivisessä 
teollisuudessa.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin ohella olisi pyrittävä myös ympäristöystävälliseen 
ja kestävään hiilidioksidin käyttöön. Koska selvitykset käyvät kalliiksi ja tarkoituksen on 
kaupallinen hyödyntäminen, olisi pyrittävä saamaan rahoitusta yksityiseltä sektorilta.

Tarkistus 786
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Geotermisellä energialla, vesivoimalla sekä 
merienergialla ja muilla uusiutuvilla 
energiamuodoilla voidaan edistää 
Euroopan energiatoimitusten hiilettömyyttä 
lisäämällä joustavuutta erilaisten tuotanto-
ja energiankäyttötapojen suhteen. 
Tavoitteena on saattaa kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
teknologioita, joita on mahdollista yleisesti 
hyödyntää teollisessa mittakaavassa, 

Geotermisellä energialla, vesivoimalla sekä 
merienergialla ja muilla uusiutuvilla 
energiamuodoilla voidaan edistää 
Euroopan energiatoimitusten hiilettömyyttä 
lisäämällä joustavuutta erilaisten tuotanto-
ja energiankäyttötapojen suhteen. 
Tavoitteena on saattaa kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
teknologioita, joita on mahdollista yleisesti 
hyödyntää teollisessa mittakaavassa, 
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jakeluverkon integrointi mukaan luettuna. 
Vuorovesivoiman, virtaus- tai 
aaltoenergian kaltaisilla merienergioilla 
saadaan täysin päästötöntä ennakoitavaa 
energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, sekä 
demonstrointeja Euroopan vesialueiden 
erilaisissa olosuhteissa.

jakeluverkon integrointi mukaan luettuna. 
Vuorovesivoiman, virtaus- tai 
aaltoenergian kaltaisilla merienergioilla 
saadaan täysin päästötöntä ennakoitavaa 
energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, sekä 
demonstrointeja Euroopan vesialueiden 
erilaisissa olosuhteissa. Jotta voidaan 
paremmin selvittää, pystytäänkö 
vesivoimalle, geotermiselle energialle ja 
merienergialle asetetut tavoitteet 
saavuttamaan, kyseisten energianlajien 
alan eurooppalaisille teollisuusaloitteille 
(EII) on varattu erillinen budjettikohta 
SET-suunnitelmaan.

Or. it

Tarkistus 787
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Geotermisellä energialla, vesivoimalla sekä 
merienergialla ja muilla uusiutuvilla 
energiamuodoilla voidaan edistää 
Euroopan energiatoimitusten hiilettömyyttä 
lisäämällä joustavuutta erilaisten tuotanto-
ja energiankäyttötapojen suhteen. 
Tavoitteena on saattaa kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
teknologioita, joita on mahdollista yleisesti 
hyödyntää teollisessa mittakaavassa, 
jakeluverkon integrointi mukaan luettuna. 
Vuorovesivoiman, virtaus- tai 
aaltoenergian kaltaisilla merienergioilla 
saadaan täysin päästötöntä ennakoitavaa 

Geotermisellä energialla, vesivoimalla sekä 
merienergialla ja muilla uusiutuvilla 
energiamuodoilla voidaan edistää 
Euroopan energiatoimitusten hiilettömyyttä 
lisäämällä joustavuutta erilaisten tuotanto-
ja energiankäyttötapojen suhteen. 
Tavoitteena on saattaa kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
teknologioita, joita on mahdollista yleisesti 
hyödyntää teollisessa mittakaavassa, 
jakeluverkon integrointi mukaan luettuna. 
Vuorovesivoiman, virtaus- tai 
aaltoenergian kaltaisilla merienergioilla 
saadaan täysin päästötöntä ennakoitavaa 
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energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, sekä 
demonstrointeja Euroopan vesialueiden 
erilaisissa olosuhteissa.

energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, ja olisi 
keskityttävä painokkaammin 
demonstroimaan Euroopan vesialueiden 
erilaisia olosuhteita painottaen 
kestävyyttä, energian hyödyntämistä ja 
ennakoitavuutta ja soveltaen pienen 
mittakaavan malleja.

Or. en

Tarkistus 788
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.4 a. Siirtymäkauden energialähteiden 
ympäristövaikutusten vähentäminen
Vähähiilistä taloutta koskeva 
etenemissuunnitelma osoittaa, että 
kaasun avulla voidaan edistää 
energiajärjestelmän muutosta lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä. Näiden 
vähennysten saavuttamiseksi kyseisellä 
siirtymäkaudella tarvitaan merkittäviä 
investointeja tehokkaiden, turvallisten ja 
luotettavien vähän päästöjä aiheuttavien, 
siirtymäkauden energialähteitä 
hyödyntävien energiateknologioiden 
tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Teknologisella tutkimustyöllä ja 
demonstroinnilla olisi pyrittävä 
parantamaan kotimaista tavanomaista ja 
epätavanomaista hiilivetyä koskevaa 
ympäristötehokkuutta, riskinhallintaa ja 
turvallisuutta, kun hiilivetyä käytetään 
tärkeimpänä polttoaineena 
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sähköntuotannossa sekä yhdistetyssä 
lämmitys- ja jäähdytysenergian 
tuotannossa.Tavoitteena on vähentää 
kyseisten energialähteiden päästöjä ja 
ympäristövaikutuksia kunnes ne voidaan 
korvata vaiheittain vähähiilisillä 
vaihtoehdoilla.

Or. en

Tarkistus 789
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta Euroopan energian ja hiilioksidin 
vähentämistä koskevat tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa, on kehitettävä myös uusia 
polttoaineita ja liikkuvia energialähteitä. 
Tämä on erityisen tärkeää älykkäisiin, 
vihreisiin ja integroituihin kuljetuksiin 
liittyvän haasteen kannalta. Näiden 
teknologioiden ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden arvoketjut eivät ole riittävän 
kehittyneitä ja niitä on nopeutettava 
demonstrointilaajuuteen.

Jotta Euroopan energian ja hiilioksidin 
vähentämistä koskevat tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa, on kehitettävä myös 
siirtymistapoja uusiin muotoihin, uusia 
polttoaineita ja liikkuvia energialähteitä. 
Tämä on erityisen tärkeää älykkäisiin, 
vihreisiin ja integroituihin kuljetuksiin 
liittyvän haasteen kannalta. Näiden 
teknologioiden ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden arvoketjut eivät ole riittävän 
kehittyneitä ja niitä on nopeutettava 
demonstrointilaajuuteen.

Or. en

Tarkistus 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
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hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 
bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa edistyneen toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 
bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet tuotettaessa suuria 
biomassamääriä kilpailukykyisten 
kustannusten mukaista tuotantoa varten. 
Pitemmän aikavälin tutkimuksella tuetaan 
kestävän bioenergiateollisuuden 
kehittämistä vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
ajatellen. Toimilla täydennetään muiden 
yhteiskunnallisten haasteiden yhteydessä 
tehtävää perustutkimusta (raaka-aineet, 
bioresurssit) ja jatkotutkimusta 
(ajoneuvokantaan integroiminen).

Or. en

Tarkistus 791
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa edistyneen sukupolven 
biopolttoaineiden ekologisesti kestävä ja 
ilmastoystävällinen tuotanto erilaisiin 
liikenteen arvoketjuihin sekä erittäin 
energiatehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta. 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
teknologiaa erilaisia bioenergiauria varten 
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bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

eri laajuuksissa ottaen huomioon 
biomassaan perustuvien eri raaka-
aineperustojen hiilivelka, mukaan 
luettuina maankäytön välittömät ja 
välilliset muutokset, maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

Or. en

Tarkistus 792
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 
bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa edistyneen toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta. 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
teknologiaa erilaisia bioenergiauria varten 
eri laajuuksissa ottaen huomioon 
maantieteellisten ja ilmasto-olosuhteiden 
eroavuus ja logistiset rajoitteet. Pitemmän 
aikavälin tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
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perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

integroiminen).

Or. it

Tarkistus 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 
bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa edistyneen toisen ja kolmannen 
sukupolven biopolttoaineiden 
laajamittainen ja täysin kestävä tuotanto 
erilaisiin liikenteen arvoketjuihin sekä 
erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 
bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

Or. en

Tarkistus 794
Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 
bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa edistyneen toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta. 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
teknologiaa erilaisia bioenergiauria varten 
eri laajuuksissa ottaen huomioon 
maantieteellisten ja ilmasto-olosuhteiden 
eroavuus ja logistiset rajoitteet. Pitemmän 
aikavälin tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ei liity bioenergiaa koskevaan teknologiaan.

Tarkistus 795
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Polttokennoissa ja vedyssä on paljon 
potentiaalia edistää Eurooppaan 
kohdistuviin energiahaasteisiin 

Polttokennoissa ja vedyssä on paljon 
potentiaalia edistää Eurooppaan 
kohdistuviin energiahaasteisiin 
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vastaamista. Kustannuksia on alennettava 
huomattavasti, jotta nämä teknologiat 
saadaan markkinoilla kilpailukykyisiksi. 
Esimerkiksi liikenteessä käytettävien 
polttokennojärjestelmien kustannuksia on 
vähennettävä 10-kertaisesti seuraavien 10 
vuoden aikana. Tätä varten annetaan tukea 
kannettavia ja kiinteitä liikennesovelluksia 
ja niihin liittyviä palveluja koskeville 
demonstroinneille ja esikaupalliselle 
hyödyntämiselle sekä pitkäaikaiselle 
tutkimukselle ja teknologiakehitykselle, 
jolla rakennetaan kilpailukykyistä 
polttokennoketjua ja kestävää 
vetytuotantoa ja Euroopan laajuista 
vetyinfrastruktuuria. Riittävät laajat 
läpimurrot markkinoilla edellyttävät 
mittavaa kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä, muun muassa soveltuvien 
standardien kehittämistä.

vastaamista. Kustannuksia on alennettava 
huomattavasti, jotta nämä teknologiat 
saadaan markkinoilla kilpailukykyisiksi. 
Esimerkiksi liikenteessä käytettävien 
polttokennojärjestelmien kustannuksia on 
vähennettävä vähintään 10-kertaisesti 
seuraavien 10 vuoden aikana. Tätä varten 
annetaan tukea kannettavia ja kiinteitä 
liikennesovelluksia ja niihin liittyviä 
palveluja koskeville demonstroinneille ja 
esikaupalliselle hyödyntämiselle sekä 
pitkäaikaiselle tutkimukselle ja 
teknologiakehitykselle, jolla rakennetaan 
kilpailukykyistä polttokennoketjua ja 
kestävää vetytuotantoa ja Euroopan 
laajuista vetyinfrastruktuuria. Riittävät 
laajat läpimurrot markkinoilla edellyttävät 
mittavaa kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä, muun muassa soveltuvien 
standardien kehittämistä.

Or. it

Tarkistus 796
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Polttokennoissa ja vedyssä on paljon 
potentiaalia edistää Eurooppaan 
kohdistuviin energiahaasteisiin 
vastaamista. Kustannuksia on alennettava 
huomattavasti, jotta nämä teknologiat 
saadaan markkinoilla kilpailukykyisiksi. 
Esimerkiksi liikenteessä käytettävien 
polttokennojärjestelmien kustannuksia on 
vähennettävä 10-kertaisesti seuraavien 10 
vuoden aikana. Tätä varten annetaan tukea 
kannettavia ja kiinteitä liikennesovelluksia 
ja niihin liittyviä palveluja koskeville 
demonstroinneille ja esikaupalliselle 
hyödyntämiselle sekä pitkäaikaiselle 

Polttokennoissa ja vedyssä on paljon 
potentiaalia edistää Eurooppaan 
kohdistuviin energiahaasteisiin 
vastaamista. Kustannuksia on alennettava 
huomattavasti, jotta nämä teknologiat 
saadaan markkinoilla kilpailukykyisiksi. 
Esimerkiksi liikenteessä käytettävien 
polttokennojärjestelmien kustannuksia on 
vähennettävä 10-kertaisesti seuraavien 10 
vuoden aikana. Tätä varten annetaan tukea 
kannettavia ja kiinteitä liikennesovelluksia 
ja niihin liittyviä palveluja koskeville 
demonstroinneille ja esikaupalliselle 
hyödyntämiselle sekä pitkäaikaiselle 
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tutkimukselle ja teknologiakehitykselle, 
jolla rakennetaan kilpailukykyistä
polttokennoketjua ja kestävää 
vetytuotantoa ja Euroopan laajuista 
vetyinfrastruktuuria. Riittävät laajat 
läpimurrot markkinoilla edellyttävät 
mittavaa kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä, muun muassa soveltuvien 
standardien kehittämistä.

tutkimukselle ja teknologiakehitykselle, 
jolla rakennetaan kestävää
polttokennoketjua ja kestävää 
vetytuotantoa ja Euroopan laajuista 
vetyinfrastruktuuria. Riittävät laajat 
läpimurrot markkinoilla edellyttävät 
mittavaa kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä, muun muassa soveltuvien 
standardien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 797
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 kohta – 3.3.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On olemassa joukko uusia vaihtoehtoja, 
joissa on potentiaalia pitkällä aikavälillä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi jauhettu 
metallinen ajoaine, mikro-organismeista 
fotosynteesin avulla (vesi- ja 
maaympäristöissä) ja fotosynteesiä 
keinotekoisesti jäljittelemällä saatava 
polttoaine. Näistä uusista keinoista voi 
löytyä mahdollisuuksia tehokkaampaan 
energian muuntamiseen, hinnaltaan 
kilpailukykyisempiin ja kestävämpiin 
teknologioihin ja kasvihuonekaasujen 
osalta lähes neutraaleihin 
päästöprosesseihin, jotka eivät kilpaile 
viljelysmaasta. Erityisesti annetaan tukea 
siihen, että nämä uudet ja potentiaaliset 
teknologiat saadaan laboratoriosta 
demonstrointilaajuuteen vuoteen 2020 
mennessä tapahtuvaa esikaupallista 
demonstrointia varten.

On olemassa joukko uusia vaihtoehtoja, 
joissa on potentiaalia pitkällä aikavälillä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi mikro-
organismeista fotosynteesin avulla (vesi- ja 
maaympäristöissä) ja fotosynteesiä 
keinotekoisesti jäljittelemällä saatava 
polttoaine. Näistä uusista keinoista voi 
löytyä mahdollisuuksia tehokkaampaan 
energian muuntamiseen, hinnaltaan 
kilpailukykyisempiin ja kestävämpiin 
teknologioihin ja kasvihuonekaasujen 
osalta lähes neutraaleihin 
päästöprosesseihin, jotka eivät kilpaile 
viljelysmaasta. Erityisesti annetaan tukea 
siihen, että kestävät ja turvalliset 
teknologiat saadaan laboratoriosta 
demonstrointilaajuuteen keskittyen 
energiantuotannon 
elinkaarikustannuksiin ja 
ympäristövaikutuksiin.

Or. en



AM\909647FI.doc 33/177 PE492.826v02-00

FI

Tarkistus 798
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.3 a. Joustavat ja tehokkaat fossiilista 
polttoainetta käyttävät voimalat –
erilaisten uusiutuvien energialähteiden 
käytön mahdollistaminen
Joustavat ja tehokkaat fossiilista 
polttoainetta käyttävät voimalat ovat 
edelleen olennaisen tärkeitä 
sähkönjakeluverkon vakauden ja 
toimitusvarmuuden takaamisessa. 
Siirtymäkaudella, siirryttäessä kohti 
vähähiilistä taloutta, haasteena on 
erilaisista uusiutuvista lähteistä saatavan 
sähkön tasapainottaminen joustavista 
tavanomaisista voimaloista saatavan 
sähkön kanssa. Tavanomaiset voimalat 
suunnitellaan nykyään toimimaan 
peruskuormalla, kun taas uusiutuvaa 
energiaa varmistaessaan ne toimivat 
usein osakuormalla. Silloin niiden 
vaikutus päästöihin on tehottomampi.
Tarvitaan tutkimusta optimoimaan 
tavanomaisten voimaloiden joustavuus ja 
tehokkuus osakuormalla toimiessa, jolloin 
varmistetaan, että uusiutuvan energian 
kasvun tueksi ja avuksi on saatavilla 
joustava ja tehokas varmistus, ja jolloin 
verkkoon voidaan asteittain yhdistää 
enemmän sähköä erilaisista uusiutuvista 
lähteistä.

Or. en

Tarkistus 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3.4. Euroopalle yhteinen älykäs 
sähköverkko

3.4. Euroopalle yhteinen älykäs ja joustava 
energiaverkko

Or. en

Tarkistus 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sähköverkkoihin kohdistuu seuraavat 
kolme toisiinsa liittyvää haastetta, jotta ne 
olisivat kuluttajaystävällisiä ja 
sähköjärjestelmä olisi hiilettömämpi: 
yleiseurooppalaisten markkinoiden 
luominen, uusiutuvien energialähteiden 
merkittävän lisäyksen integroiminen ja 
yhteyksien hallinnoiminen miljoonien 
toimittajien ja kuluttajien (kun yhä 
useammat kotitaloudet ovat molempia) 
välillä, sähköajoneuvojen omistajat 
mukaan luettuina. Tulevaisuuden 
sähköverkot ovat keskeisessä asemassa 
siirryttäessä täysin hiilettömään 
sähköjärjestelmään siten, että kuluttaja saa 
lisäjoustoa ja kustannushyötyä. 
Ensisijaisena tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä noin 35 prosenttia sähköstä 
syötetään ja jaetaan hajautetuista ja 
keskitetyistä uusiutuvista energialähteistä.

Energiaverkkoihin kohdistuu seuraavat 
kolme toisiinsa liittyvää haastetta, jotta ne 
olisivat kuluttajaystävällisiä ja 
sähköjärjestelmä olisi hiilettömämpi: 
yleiseurooppalaisten markkinoiden 
luominen, uusiutuvien energialähteiden 
merkittävän lisäyksen integroiminen ja 
yhteyksien hallinnoiminen miljoonien 
toimittajien ja kuluttajien (kun yhä 
useammat kotitaloudet ovat molempia) 
välillä, sähköajoneuvojen omistajat 
mukaan luettuina. Tulevaisuuden 
sähköverkot ovat keskeisessä asemassa 
siirryttäessä täysin hiilettömään 
sähköjärjestelmään siten, että kuluttaja saa 
lisäjoustoa ja kustannushyötyä. 
Ensisijaisena tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä noin 35 prosenttia sähköstä
syötetään ja jaetaan hajautetuista ja 
keskitetyistä uusiutuvista energialähteistä.

Or. en

Tarkistus 801
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sähköverkkoihin kohdistuu seuraavat 
kolme toisiinsa liittyvää haastetta, jotta ne 
olisivat kuluttajaystävällisiä ja 
sähköjärjestelmä olisi hiilettömämpi: 
yleiseurooppalaisten markkinoiden 
luominen, uusiutuvien energialähteiden 
merkittävän lisäyksen integroiminen ja 
yhteyksien hallinnoiminen miljoonien 
toimittajien ja kuluttajien (kun yhä 
useammat kotitaloudet ovat molempia) 
välillä, sähköajoneuvojen omistajat 
mukaan luettuina. Tulevaisuuden 
sähköverkot ovat keskeisessä asemassa 
siirryttäessä täysin hiilettömään
sähköjärjestelmään siten, että kuluttaja saa 
lisäjoustoa ja kustannushyötyä. 
Ensisijaisena tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä noin 35 prosenttia sähköstä 
syötetään ja jaetaan hajautetuista ja 
keskitetyistä uusiutuvista energialähteistä.

Sähköverkkoihin kohdistuu seuraavat 
kolme toisiinsa liittyvää haastetta, jotta ne 
olisivat kuluttajaystävällisiä ja 
sähköjärjestelmä perustuisi suuremmassa 
määriin uusiutuviin energialähteisiin: 
yleiseurooppalaisten markkinoiden 
luominen, uusiutuvien energialähteiden 
merkittävän lisäyksen integroiminen ja 
yhteyksien hallinnoiminen miljoonien 
toimittajien ja kuluttajien (kun yhä 
useammat kotitaloudet ovat molempia) 
välillä, sähköajoneuvojen omistajat 
mukaan luettuina. Tulevaisuuden 
sähköverkot ovat keskeisessä asemassa 
siirryttäessä täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan
sähköjärjestelmään siten, että kuluttaja saa 
lisäjoustoa ja kustannushyötyä. 
Ensisijaisena tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä noin 35 prosenttia sähköstä 
syötetään ja jaetaan hajautetuista ja 
keskitetyistä uusiutuvista energialähteistä.

Or. en

Tarkistus 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.4 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Päästöjen ja kustannusten minimoimiseksi 
on harkittava kaikkia vaihtoehtoja, joilla 
energian kysyntä ja tarjonta saadaan 
onnistuneesti tasapainotettua. 
Teknologioita uusia 
sähköntuotantojärjestelmiä varten ja 
kaksisuuntaista digitaalista
viestintäinfrastruktuuria on tutkittava ja ne 

Päästöjen ja kustannusten minimoimiseksi 
on harkittava kaikkia vaihtoehtoja, joilla 
energian kysyntä ja tarjonta saadaan 
onnistuneesti tasapainotettua. 
Teknologioita uusia 
sähköntuotantojärjestelmiä ja kysynnän 
hallintaa varten ja kaksisuuntaista 
digitaalista viestintäinfrastruktuuria on 
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on integroitava sähköverkkoon. Näin 
verkkoja voidaan suunnitella, seurata ja 
valvoa paremmin ja käyttää turvallisesti 
normaali- ja hätätilanteissa. Myös 
toimittajien ja asiakkaiden välisiä 
yhteyksiä voidaan hallinnoida paremmin ja 
energiavirtaa voidaan kuljettaa, hallinnoida 
ja kaupata paremmin. Tulevaisuuden 
infrastruktuurin hyödyntämiseksi 
indikaattoreissa ja 
kustannushyötyanalyyseissä olisi otettava 
huomioon energiajärjestelmän laajuiset 
näkökohdat. Tämän lisäksi älyverkkojen ja 
televiestintäverkostojen välinen 
yhteisvaikutus maksimoidaan 
päällekkäisten investointien välttämiseksi 
ja älykkäiden energiapalvelujen 
käyttöönoton nopeuttamiseksi.

tutkittava ja ne on integroitava 
sähköverkkoon. Näin verkkoja voidaan 
suunnitella, seurata ja valvoa paremmin ja 
käyttää turvallisesti normaali- ja 
hätätilanteissa. Myös toimittajien ja 
asiakkaiden välisiä yhteyksiä voidaan 
hallinnoida paremmin ja energiavirtaa 
voidaan kuljettaa, hallinnoida ja kaupata 
paremmin. Tulevaisuuden infrastruktuurin 
hyödyntämiseksi indikaattoreissa ja 
kustannushyötyanalyyseissä olisi otettava 
huomioon energiajärjestelmän laajuiset 
näkökohdat. Tämän lisäksi älyverkkojen ja 
televiestintäverkostojen välinen 
yhteisvaikutus maksimoidaan 
päällekkäisten investointien välttämiseksi 
ja älykkäiden energiapalvelujen 
käyttöönoton nopeuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.4 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uudenlaiset energian varastointikeinot 
(joihin kuuluvat sekä laajamittainen 
varastointi että akut) ja 
ajoneuvojärjestelmät antavat tarvittavaa 
joustoa tuotannon ja kysynnän välille. 
Paremmilla tieto- ja viestintäteknologioilla 
voidaan sähkön kysynnän joustoa vielä 
lisätä antamalla asiakkaille (teollisuudelle, 
kaupalle ja kotitalouksille) tarvittavat 
automaatiovälineet.

Uudenlaiset energian varastointikeinot 
(joihin kuuluvat sekä laajamittainen 
varastointi että akut) ja 
ajoneuvojärjestelmät antavat tarvittavaa 
joustoa tuotannon ja kysynnän välille. 
Paremmilla tieto- ja viestintäteknologioilla 
voidaan sähkön kysynnän joustoa vielä 
lisätä antamalla asiakkaille (teollisuudelle, 
kaupalle ja kotitalouksille) tarvittavat 
automaatio- ja valvontavälineet.

Or. en

Tarkistus 804
Fiona Hall, Kent Johansson
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.4 a. Muihin kuin fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvaa varavoimaa ja 
tasapainottamista koskeva teknologia
Komissio esittää vuodelle 2050 laaditussa 
energia-alan etenemissuunnitelmassaan 
analyysin, jonka mukaan unionin 
energia-alan hiilestä irtautumisen asteen 
on oltava 93–99 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä. Siksi unionin pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvaa 
energiantuotantoa ei saa jatkaa eikä 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa 
teknologiaa saa soveltaa unionissa 
vuoden 2030 jälkeen (tai ne on rajattava 
aivan välttämättömimpään). Tämän 
vuoksi tarvitaan pikaisesti lisätutkimuksia 
siitä, kuinka voidaan nopeuttaa joustavan 
ja täysin kestävän, muihin kuin fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvaa varavoimaa ja 
tasapainottamista koskevan teknologian 
kehittämistä ja käyttöä, jotta erilaisiin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
nopeasti kasvava tarjonta voidaan 
integroida verkkoon.
Fossiilisten polttoaineiden teknologiaa ei 
tueta Horisontti 2020 -rahoituksella, 
koska se on täysin kehittynyttä ja saa jo 
riittävästi tukea täysin kehittyneeltä 
fossiilisia polttoaineita hyödyntävältä 
teollisuudelta. Tällaisen 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan 
teknologian tukeminen unionin 
rajallisista varoista ei sovi yhteen hiilestä 
irtautumista vuoteen 2050 mennessä 
koskevan unionin toimintaohjelman 
kanssa. 

Or. en
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Tarkistus 805
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

Pitkällä aikavälillä tarvitaan uudenlaisia, 
tehokkaampia ja kustannustehokkaampia 
teknologioita. Tätä kehitystä olisi 
nopeutettava monitieteellisellä 
tutkimuksella, jotta saataisiin tieteellisiä 
läpimurtoja energiaan liittyvissä 
konsepteissa ja mahdollistavissa 
teknologioissa (esim. nanotieteet, 
materiaalitutkimus, kiinteän olomuodon 
fysiikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
biotieteet, laskenta, avaruustiede jne.). 
Myös innovointia tulevissa ja uusissa 
teknologioissa olisi nopeutettava.

Pitkällä aikavälillä tarvitaan uudenlaisia, 
tehokkaampia ja kustannustehokkaampia 
teknologioita. Tätä kehitystä olisi 
nopeutettava monitieteellisellä 
tutkimuksella, jotta saataisiin tieteellisiä 
läpimurtoja energiaan liittyvissä 
konsepteissa ja mahdollistavissa 
teknologioissa (esim. nanotieteet, 
materiaalitutkimus, kiinteän olomuodon 
fysiikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
biotieteet, laskenta, avaruustiede, jätteestä, 
jäämistä ja sivutuotteista saatavat 
elintärkeät metallit jne.). Myös innovointia 
tulevissa ja uusissa teknologioissa olisi 
nopeutettava.

Or. en

Perustelu

Turvalliseen, puhtaaseen ja tehokkaaseen energiaan ei päästä käyttämättä laajalti uusiutuvia 
lähteitä, joiden hyödyntäminen perustuu eräisiin elintärkeisiin metalleihin. On syytä harkita 
kaikkia teknologisia keinoja näiden metallien saamiseksi, mukaan luettuna jätteestä 
erotteleminen, joka edellyttää monialaista tutkimusta.

Tarkistus 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.5 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittynyttä tutkimusta tarvitaan lisäksi, 
jotta löydämme ratkaisuja 
energiajärjestelmien mukauttamiseksi 

Kehittynyttä tutkimusta tarvitaan lisäksi, 
jotta löydämme ratkaisuja 
energiajärjestelmien mukauttamiseksi 
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muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. 
Painopisteitä voidaan mukauttaa uusien 
tieteellisten ja teknologisten tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan tai sellaisten 
vasta todettujen ilmiöiden perusteella, 
joihin näyttäisi liittyvän kehityslupauksia 
tai yhteiskunnallisia riskejä ja jotka 
saattavat nousta esiin Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanon aikana.

muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Lisäksi 
on käsiteltävä aurinko- ja tuulienergian 
epäsäännöllisestä luonteesta aiheutuvia 
haasteita. Painopisteitä voidaan mukauttaa 
uusien tieteellisten ja teknologisten 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan tai 
sellaisten vasta todettujen ilmiöiden 
perusteella, joihin näyttäisi liittyvän 
kehityslupauksia tai yhteiskunnallisia 
riskejä ja jotka saattavat nousta esiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana.

Or. en

Tarkistus 807
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.5 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittynyttä tutkimusta tarvitaan lisäksi, 
jotta löydämme ratkaisuja 
energiajärjestelmien mukauttamiseksi 
muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. 
Painopisteitä voidaan mukauttaa uusien 
tieteellisten ja teknologisten tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan tai sellaisten 
vasta todettujen ilmiöiden perusteella, 
joihin näyttäisi liittyvän kehityslupauksia 
tai yhteiskunnallisia riskejä ja jotka 
saattavat nousta esiin Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanon 
aikana.

Tähän voivat kuulua tutkimus- ja 
demonstrointihankkeet, joilla 
parannetaan uusia energialähteitä, kuten 
epätavanomaista hiilivetyä, koskevaa 
ympäristötehokkuutta, riskinhallintaa ja 
turvallisuutta. Kehittynyttä tutkimusta 
tarvitaan lisäksi, jotta löydämme ratkaisuja 
energiajärjestelmien mukauttamiseksi 
muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. 
Painopisteitä voidaan mukauttaa uusien 
tieteellisten ja teknologisten tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan tai sellaisten 
vasta todettujen ilmiöiden perusteella, 
joihin näyttäisi liittyvän kehityslupauksia 
tai yhteiskunnallisia riskejä ja jotka 
saattavat nousta esiin Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanon 
aikana.

Or. en
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Tarkistus 808
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.7 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa innovaatioissa keskitytään 
luomaan vähähiilisille, uusiutuville ja 
energiatehokkaille teknologioille ja 
ratkaisuille suotuisat markkinaolosuhteet 
sääntelyn, hallinnon ja rahoituksen osalta. 
Tukea annetaan toimenpiteille, joilla 
helpotetaan energiapolitiikan 
täytäntöönpanoa, valmistellaan maaperää 
investointien markkinoilletuonnille, tuetaan 
valmiuksien kehittämistä ja toimimista 
yleisen hyväksynnän mukaisesti.

Tällaisissa innovaatioissa keskitytään 
luomaan uusiutuville ja loppukäyttäjän 
kannalta energiatehokkaille teknologioille 
ja ratkaisuille suotuisat markkinaolosuhteet 
sääntelyn, hallinnon ja rahoituksen osalta. 
Tukea annetaan toimenpiteille, joilla 
helpotetaan energiapolitiikan 
täytäntöönpanoa, valmistellaan maaperää 
investointien markkinoilletuonnille, tuetaan 
valmiuksien kehittämistä ja toimimista 
yleisen hyväksynnän ja julkisen 
osallistumisen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 809
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.7 kohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan älykästä energiahuoltoa 
koskevaan ohjelmaan, jota on pantu 
menestyksekkäästi täytäntöön 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman avulla, osoitetaan 
3.6 kohdan ja tämän kohdan yhteydessä 
kunnianhimoisesti määrärahoja nykyisen 
Horisontti 2020 -ohjelman mukaisesti. 

Or. en
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Tarkistus 810
Britta Thomsen

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen liittyvien toimien 
täytäntöönpanon painopisteet on valittu 
siksi, että energia-alan tutkimuksen ja 
innovoinnin eurooppalaista ulottuvuutta on 
tarpeen vahvistaa. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on tukea Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) täytäntöönpanoa, jotta 
unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin. SET-suunnitelman 
etenemis- ja täytäntöönpanosuunnitelmat 
ovat siten hyödyllisiä työohjelmia 
laadittaessa. SET-suunnitelman 
hallinnointijärjestelmää käytetään 
perustana strategisessa 
painopisteasettelussa ja 
energiatutkimuksen ja -innovoinnin 
koordinoinnissa kaikkialla unionissa.

Tähän haasteeseen liittyvien toimien 
täytäntöönpanon painopisteet on valittu 
siksi, että energia-alan tutkimuksen ja 
innovoinnin eurooppalaista ulottuvuutta on 
tarpeen vahvistaa. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on tukea Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) täytäntöönpanoa, jotta 
unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin. SET-suunnitelman 
etenemis- ja täytäntöönpanosuunnitelmat 
ovat siten hyödyllisiä työohjelmia 
laadittaessa. SET-suunnitelman 
hallinnointijärjestelmää käytetään 
perustana strategisessa 
painopisteasettelussa ja 
energiatutkimuksen ja -innovoinnin 
koordinoinnissa kaikkialla unionissa.
Teollisuuden panos Euroopan 
teollisuusaloitteiden hallinnossa otetaan 
virallisesti ja avoimesti huomioon 
Euroopan teollisuusaloitteiden 
täytäntöönpanosuunnitelmissa 
määritettyjen ensisijaisia tavoitteita 
rahoittavien välineiden osalta. Aloitteita 
rahoitetaan kutakin teknologiaa varten 
osoitetuilla budjettikohdilla, jotka ovat 
SET-suunnitelmaa koskevan 
budjettikohdan mukaisia.

Or. en

Perustelu

Yksittäisille teollisuusaloille osoitettavilla budjettikohdilla parannetaan avoimuutta ja 
vältetään toisiaan täydentävien teollisuudenalojen (kuten uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian, energiatehokkuuden ja älykkäiden verkkojen) lehmänkauppoja.



PE492.826v02-00 42/177 AM\909647FI.doc

FI

Tarkistus 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen liittyvien toimien 
täytäntöönpanon painopisteet on valittu 
siksi, että energia-alan tutkimuksen ja 
innovoinnin eurooppalaista ulottuvuutta on 
tarpeen vahvistaa. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on tukea Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) täytäntöönpanoa, jotta 
unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin. SET-suunnitelman 
etenemis- ja täytäntöönpanosuunnitelmat 
ovat siten hyödyllisiä työohjelmia
laadittaessa. SET-suunnitelman 
hallinnointijärjestelmää käytetään 
perustana strategisessa 
painopisteasettelussa ja 
energiatutkimuksen ja -innovoinnin 
koordinoinnissa kaikkialla unionissa.

Tähän haasteeseen liittyvien toimien 
täytäntöönpanon painopisteet on valittu 
siksi, että energia-alan tutkimuksen ja 
innovoinnin eurooppalaista ulottuvuutta on 
tarpeen vahvistaa. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on tukea Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) täytäntöönpanoa, jotta 
unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin. SET-suunnitelman 
etenemis- ja täytäntöönpanosuunnitelmat 
ovat siten hyödyllisiä työohjelmia 
laadittaessa. SET-suunnitelman 
hallinnointijärjestelmää käytetään 
perustana strategisessa 
painopisteasettelussa ja 
energiatutkimuksen ja -innovoinnin 
koordinoinnissa kaikkialla unionissa.
Teollisuuden panos Euroopan 
teollisuusaloitteiden hallinnossa otetaan 
huomioon Euroopan teollisuusaloitteiden 
täytäntöönpanosuunnitelmissa 
määritettyjen ensisijaisia tavoitteita 
rahoittavien välineiden osalta. Aloitteita 
rahoitetaan kutakin teknologiaa varten 
osoitetuilla budjettikohdilla, jotka ovat 
SET-suunnitelmaa koskevan 
budjettikohdan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 812
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen liittyvien toimien 
täytäntöönpanon painopisteet on valittu 
siksi, että energia-alan tutkimuksen ja 
innovoinnin eurooppalaista ulottuvuutta on 
tarpeen vahvistaa. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on tukea Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) täytäntöönpanoa, jotta
unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin. SET-suunnitelman 
etenemis- ja täytäntöönpanosuunnitelmat 
ovat siten hyödyllisiä työohjelmia 
laadittaessa. SET-suunnitelman 
hallinnointijärjestelmää käytetään 
perustana strategisessa 
painopisteasettelussa ja 
energiatutkimuksen ja -innovoinnin 
koordinoinnissa kaikkialla unionissa.

Tähän haasteeseen liittyvien toimien 
täytäntöönpanon painopisteet on valittu 
siksi, että energia-alan tutkimuksen ja 
innovoinnin eurooppalaista ulottuvuutta on 
tarpeen vahvistaa. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on tukea Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) täytäntöönpanoa erityisesti 
teknologian osalta, millä ehdottomasti 
edistettäisiin unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikassa vuosille 2020 
ja 2050 asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, ja keskittyä teknologioihin, 
joilla edistetään parhaiten työpaikkojen 
luomista. SET-suunnitelman etenemis- ja 
täytäntöönpanosuunnitelmat ovat siten 
hyödyllisiä työohjelmia laadittaessa. SET-
suunnitelman hallinnointijärjestelmää 
käytetään perustana strategisessa 
painopisteasettelussa ja 
energiatutkimuksen ja -innovoinnin 
koordinoinnissa kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 813
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muissa kuin teknologiaan liittyvissä osissa 
ohjenuorana on unionin energiapolitiikka 
ja -lainsäädäntö. Demonstroitujen 
teknologioiden ja palveluratkaisujen laajan 
hyödyntämisen mahdollistavaa ympäristöä, 
vähähiilisten teknologioiden prosesseja ja 
toimintapoliittisia aloitteita sekä 
energiatehokkuutta tuetaan kaikkialla 
unionissa. Tähän voi liittyä 

Muissa kuin teknologiaan liittyvissä osissa 
ohjenuorana on unionin energiapolitiikka 
ja -lainsäädäntö. Demonstroitujen 
teknologioiden ja palveluratkaisujen laajan 
hyödyntämisen mahdollistavaa ympäristöä, 
uusiutuvia energialähteitä koskevien
teknologioiden prosesseja ja 
toimintapoliittisia aloitteita sekä 
energiatehokkuutta tuetaan kaikkialla 
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energiatehokkuuden kehittämiseen ja 
markkinoilletuontiin ja uusiutuvaan 
energiaan tehtäviin investointeihin liittyvän 
teknisen avun tukea.

unionissa. Tähän voi liittyä 
energiatehokkuuden kehittämiseen ja 
markkinoilletuontiin ja uusiutuvaan 
energiaan tehtäviin investointeihin liittyvän 
teknisen avun tukea.

Or. en

Tarkistus 814
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuus eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa on tärkeää resurssien 
jakamisen ja yhteisen täytäntöönpanon 
kannalta. Tapauskohtaisesti voidaan 
harkita SET-suunnitelmaan nykyisin 
kuuluvien eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden muuttamista 
epävirallisiksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiksi, jos tätä 
pidetään tarkoituksenmukaisena 
kansallisen rahoituksen määrän ja 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja 
jäsenvaltioiden välisten yhteisten tutkimus-
ja innovointitoimien edistämiseksi. 
Mahdollisuuksia antaa tukea, myös 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, julkisten 
tutkimusten suorittajien yhteenliittymille, 
erityisesti Euroopan energiatutkimuksen 
yhteenliittymälle, joka perustettiin SET-
suunnitelman mukaisesti kokoamaan 
julkisia tutkimusresursseja ja 
infrastruktuureja Euroopan kannalta 
kiinnostavien kriittisten tutkimusalueiden 
kattamista varten. Kansainvälisillä 
koordinointitoimilla tuetaan SET-
suunnitelman painopisteitä "vaihtelevan 
geometrian" periaatetta noudattaen ja 
ottaen huomioon maiden valmiudet ja 

Kumppanuus eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa on tärkeää resurssien 
jakamisen ja yhteisen täytäntöönpanon 
kannalta. Olisi kehitettävä innovoivaa 
tutkimusta nopeuttavia välineitä, kuten 
teollisuusoikeuksien jakamista 
nopeuttavia patenttirenkaita, joissa 
ryhmittymä maksaa oikeudenhaltijalle 
soveltuvan korvauksen oikeuksista, tai 
innovoinnin alalla myönnettävä palkinto, 
jolla kannustetaan tutkimusta koskevien 
rajojen ylittämiseen sekä edistetään sekä 
julkisen että yksityisen sektorin 
tutkimusta. Tapauskohtaisesti voidaan 
harkita SET-suunnitelmaan nykyisin 
kuuluvien eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden muuttamista 
epävirallisiksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiksi, jos tätä 
pidetään tarkoituksenmukaisena 
kansallisen rahoituksen määrän ja 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja 
jäsenvaltioiden välisten yhteisten tutkimus-
ja innovointitoimien edistämiseksi. 
Mahdollisuuksia antaa tukea, myös 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, julkisten 
tutkimusten suorittajien yhteenliittymille, 
erityisesti Euroopan energiatutkimuksen 
yhteenliittymälle, joka perustettiin SET-
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erityispiirteet. suunnitelman mukaisesti kokoamaan 
julkisia tutkimusresursseja ja 
infrastruktuureja Euroopan kannalta 
kiinnostavien kriittisten tutkimusalueiden 
kattamista varten. Kansainvälisillä 
koordinointitoimilla tuetaan SET-
suunnitelman painopisteitä "vaihtelevan 
geometrian" periaatetta noudattaen ja 
ottaen huomioon maiden valmiudet ja 
erityispiirteet.

Or. fr

Tarkistus 815
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuus eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa on tärkeää resurssien 
jakamisen ja yhteisen täytäntöönpanon 
kannalta. Tapauskohtaisesti voidaan 
harkita SET-suunnitelmaan nykyisin 
kuuluvien eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden muuttamista 
epävirallisiksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiksi, jos tätä 
pidetään tarkoituksenmukaisena 
kansallisen rahoituksen määrän ja 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja 
jäsenvaltioiden välisten yhteisten 
tutkimus- ja innovointitoimien 
edistämiseksi. Mahdollisuuksia antaa 
tukea, myös yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa, julkisten tutkimusten suorittajien 
yhteenliittymille, erityisesti Euroopan 
energiatutkimuksen yhteenliittymälle, joka 
perustettiin SET-suunnitelman mukaisesti 
kokoamaan julkisia tutkimusresursseja ja 
infrastruktuureja Euroopan kannalta 
kiinnostavien kriittisten tutkimusalueiden 
kattamista varten. Kansainvälisillä 

Kumppanuus eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa on tärkeää resurssien 
jakamisen ja yhteisen täytäntöönpanon 
kannalta. Mahdollisuuksia antaa tukea, 
myös yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, 
julkisten tutkimusten suorittajien 
yhteenliittymille, erityisesti Euroopan 
energiatutkimuksen yhteenliittymälle, joka 
perustettiin SET-suunnitelman mukaisesti 
kokoamaan julkisia tutkimusresursseja ja 
infrastruktuureja Euroopan kannalta 
kiinnostavien kriittisten tutkimusalueiden 
kattamista varten. Kansainvälisillä 
koordinointitoimilla tuetaan SET-
suunnitelman painopisteitä "vaihtelevan 
geometrian" periaatetta noudattaen ja 
ottaen huomioon maiden valmiudet ja 
erityispiirteet.
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koordinointitoimilla tuetaan SET-
suunnitelman painopisteitä "vaihtelevan 
geometrian" periaatetta noudattaen ja 
ottaen huomioon maiden valmiudet ja 
erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 816
Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuus eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa on tärkeää resurssien 
jakamisen ja yhteisen täytäntöönpanon 
kannalta. Tapauskohtaisesti voidaan 
harkita SET-suunnitelmaan nykyisin 
kuuluvien eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden muuttamista 
epävirallisiksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiksi, jos tätä 
pidetään tarkoituksenmukaisena 
kansallisen rahoituksen määrän ja 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja 
jäsenvaltioiden välisten yhteisten tutkimus-
ja innovointitoimien edistämiseksi. 
Mahdollisuuksia antaa tukea, myös 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, julkisten 
tutkimusten suorittajien yhteenliittymille, 
erityisesti Euroopan energiatutkimuksen 
yhteenliittymälle, joka perustettiin SET-
suunnitelman mukaisesti kokoamaan 
julkisia tutkimusresursseja ja 
infrastruktuureja Euroopan kannalta 
kiinnostavien kriittisten tutkimusalueiden 
kattamista varten. Kansainvälisillä 
koordinointitoimilla tuetaan SET-
suunnitelman painopisteitä "vaihtelevan 
geometrian" periaatetta noudattaen ja 
ottaen huomioon maiden valmiudet ja 
erityispiirteet.

Kumppanuus eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa on tärkeää resurssien 
jakamisen ja yhteisen täytäntöönpanon 
kannalta. Tapauskohtaisesti voidaan 
harkita SET-suunnitelmaan nykyisin 
kuuluvien eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden muuttamista 
epävirallisiksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiksi, jos tätä 
pidetään tarkoituksenmukaisena 
kansallisen rahoituksen määrän ja 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja 
jäsenvaltioiden välisten yhteisten tutkimus-
ja innovointitoimien edistämiseksi. 
Mahdollisuuksia antaa tukea, myös 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, julkisten 
tutkimusten suorittajien yhteenliittymille, 
erityisesti Euroopan energiatutkimuksen 
yhteenliittymälle, joka perustettiin SET-
suunnitelman mukaisesti kokoamaan 
julkisia tutkimusresursseja ja 
infrastruktuureja Euroopan kannalta 
kiinnostavien kriittisten tutkimusalueiden 
kattamista varten. Kansainvälisillä 
koordinointitoimilla tuetaan SET-
suunnitelman painopisteitä "vaihtelevan 
geometrian" periaatetta noudattaen ja 
ottaen huomioon maiden valmiudet ja 
erityispiirteet. Horisontti 2020 -rahoitusta 
ei järjestetä mekanismeilla, joissa 
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edellytetään kansallisen yhteisrahoituksen 
yhdistämistä, ellei ole toteutettu toimia, 
jotka mahdollistavat täyden osallistumisen 
hankekumppaneille myös niistä maista, 
jotka eivät kykene järjestämään 
yhteisrahoitusta.

Or. en

Tarkistus 817
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komission SET-suunnitelman 
tietojärjestelmän avulla kehitetään yhdessä 
sidosryhmien kanssa täytäntöönpanon 
edistymisen seurantaa varten keskeiset 
suorituskykyindikaattorit, joita tarkistetaan 
säännöllisesti viimeisimmän kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Laajemmin ottaen 
tämän haasteen mukaisten toimien 
täytäntöönpanolla pyritään parantamaan 
asiaan liittyvien unionin ohjelmien, 
aloitteiden ja politiikkojen, muun muassa 
koheesiopolitiikan, koordinointia erityisesti 
älykkään erikoistumisen kansallisilla ja 
alueellisilla strategioilla ja 
päästökauppamekanismin mekanismeilla, 
kun on kyse esimerkiksi 
demonstrointihankkeiden tukemisesta.

Euroopan komission SET-suunnitelman 
tietojärjestelmän avulla kehitetään yhdessä 
sidosryhmien kanssa täytäntöönpanon 
edistymisen seurantaa varten keskeiset 
suorituskykyindikaattorit, joita tarkistetaan 
säännöllisesti viimeisimmän kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Laajemmin ottaen 
tämän haasteen mukaisten toimien 
täytäntöönpanolla pyritään parantamaan 
asiaan liittyvien unionin ohjelmien, 
aloitteiden ja politiikkojen, muun muassa 
koheesiopolitiikan, koordinointia erityisesti 
älykkään erikoistumisen kansallisilla ja 
alueellisilla strategioilla ja 
päästökauppamekanismin mekanismeilla, 
kun on kyse esimerkiksi uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskevien demonstrointihankkeiden 
tukemisesta.

Or. en

Tarkistus 818
Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3 kohta – 3.8 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päätöksenteon ja markkinoille 
saattamisen painopisteiden olisi 
perustuttava Euroopan älykästä 
energiahuoltoa koskevaan ohjelmaan, 
joka käynnistettiin vuonna 2003 ja jonka 
avulla on siitä lähtien järjestetty 
rahoitusta yli 500 eurooppalaiselle 
hankkeelle, joissa on mukana 3 500 
eurooppalaista järjestöä. Euroopan 
älykästä energiahuoltoa koskevaa 
ohjelmaa olisi jatkettava samoin tavoittein 
ja sitä olisi hallinnoitava samojen 
suuntaviivojen nojalla kuin tähänkin asti.

Or. en

Tarkistus 819
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne ja liikkuvuus

Or. en

Tarkistus 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.1. Ympäristöä kunnioittava 4.1. Ympäristöä kunnioittava 
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resurssitehokas liikenne resurssitehokas ja kohtuuhintainen
liikenne

Or. en

Tarkistus 821
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa on asettanut poliittiseksi 
tavoitteekseen vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 60 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä. Sen tavoitteena on 
puolittaa perinteisillä polttoaineilla 
käyvien autojen määrä kaupungeissa ja 
päästä lähestulkoon 
hiilidioksidivapaaseen 
kaupunkilogistiikkaan suurkaupunkien 
keskustoissa vuoteen 2030 mennessä. 
Lentoliikenteessä vähähiilisen 
polttoaineen osuuden on vuoteen 2050 
mennessä määrä olla 40 prosenttia, ja 
meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä on 
määrä vähentää 40 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Nimensä mukaisesti puiteohjelma ulottuu vain vuoteen 2020. Siksi on hyödytöntä lähteä 
arvailemaan myöhempien vuosikymmenien mahdollisia skenaarioita.

Tarkistus 822
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Eurooppa on asettanut poliittiseksi 
tavoitteekseen vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 60 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä. Sen tavoitteena on 
puolittaa perinteisillä polttoaineilla käyvien 
autojen määrä kaupungeissa ja päästä 
lähestulkoon hiilidioksidivapaaseen 
kaupunkilogistiikkaan suurkaupunkien 
keskustoissa vuoteen 2030 mennessä. 
Lentoliikenteessä vähähiilisen polttoaineen 
osuuden on vuoteen 2050 mennessä määrä 
olla 40 prosenttia, ja meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden 
hiilidioksidipäästöjä on määrä vähentää 40 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Eurooppa on asettanut poliittiseksi 
tavoitteekseen vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 60 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 
tasoon. Sen tavoitteena on puolittaa 
perinteisillä polttoaineilla käyvien autojen 
määrä kaupungeissa ja päästä lähestulkoon 
hiilidioksidivapaaseen 
kaupunkilogistiikkaan suurkaupunkien 
keskustoissa vuoteen 2030 mennessä. 
Lentoliikenteessä vähähiilisen polttoaineen 
osuuden on vuoteen 2050 mennessä määrä 
olla 40 prosenttia, ja meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden 
hiilidioksidipäästöjä on määrä vähentää 40 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi; valkoinen kirja "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää"
(Bryssel 28.3.2011, COM(2011)0144).

Tarkistus 823
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksella on innovoinnilla on 
merkittävä tehtävä kehitettäessä ja 
otettaessa käyttöön tarvittavia ratkaisuja 
kaikissa liikennemuodoissa. Näin 
ympäristölle haitallisia liikennepäästöjä
(joihin kuuluvat hiilidioksidi, typen oksidit 
ja rikin oksidit) voidaan vähentää 
merkittävästi. Kun liikenne on vähemmän 
riippuvainen fossiilista polttoaineista, 

Tutkimuksella ja innovoinnilla on 
merkittävä tehtävä kehitettäessä ja 
otettaessa käyttöön tarvittavia ratkaisuja 
kaikissa liikennemuodoissa. Näin 
ympäristölle haitallisia liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä (joihin kuuluvat 
typen oksidit ja rikin oksidit) voidaan 
vähentää merkittävästi kilpailukykyisillä 
markkinahinnoilla. Kun liikenne on 
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liikenteen vaikutus luonnon 
monimuotoisuuteen on pienempi ja 
luonnonvarat säästyvät..

vähemmän riippuvainen fossiilista 
polttoaineista, liikenteen vaikutus luonnon 
monimuotoisuuteen on pienempi ja 
luonnonvarat säästyvät.

Or. it

Perustelu

On järjetöntä ja harhaanjohtavaa luokitella fotosynteesiin kuuluva hiilidioksidi ympäristölle 
haitalliseksi. 

Tarkistus 824
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän alan toimissa keskitytään 
lopputuotteisiin, mutta niissä puututaan 
myös suunnittelun ja valmistusprosessien 
virtaviivaisuuteen ja ekologisuuteen, jotta 
kierrätysnäkökohdat otetaan huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa.

Tämän alan toimissa keskitytään 
lopputuotteisiin, mutta niissä puututaan 
myös suunnittelun ja valmistusprosessien 
virtaviivaisuuteen ja ekologisuuteen koko 
elinkaariprosessin kannalta, jotta 
kierrätysnäkökohdat otetaan huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa.

Or. en

Tarkistus 825
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.1 kohta – alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Puhtaampien 
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen on 
tärkeää liikenteestä aiheutuvien 
hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden 

(a) Puhtaampien
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen on 
tärkeää liikenteestä aiheutuvien 
hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden 
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vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tarvitaan 
uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka 
perustuvat sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tarvitaan 
kilpailukykyisillä markkinahinnoilla uusia 
ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat 
sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

Or. it

Tarkistus 826
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Puhtaampien 
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen on 
tärkeää liikenteestä aiheutuvien 
hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden 
vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tarvitaan 
uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka 
perustuvat sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

(a) Puhtaampien 
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen on 
tärkeää liikenteestä aiheutuvien 
hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden 
vähentämiseksi tai poistamiseksi. Autojen 
ohella myös junia, raitiovaunuja, linja-
autoja ja sähköpolkupyöriä varten
tarvitaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka perustuvat sähkömoottoreihin ja 
akkuihin, polttokennoihin tai 
hybridijärjestelmiin. Perinteisten 
työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

Or. en

Tarkistus 827
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) Puhtaampien 
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen on 
tärkeää liikenteestä aiheutuvien 
hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden 
vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tarvitaan 
uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka 
perustuvat sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

(a) Puhtaampien 
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen sekä 
logistiikkaa ja uusia polttoaineita koskeva 
jatkokehitys on tärkeää liikenteestä 
aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ja 
saasteiden vähentämiseksi tai 
poistamiseksi. Tarvitaan uusia ja 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat 
sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla. Siksi 
olisi keskityttävä painokkaammin 
kokeellista uuden sukupolven tutkimusta 
koskevaan infrastruktuuriin ja uusiin 
teknologioihin.

Or. en

Tarkistus 828
Antonio Cancian

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän avulla optimoidaan 
liikennetoimintoja ja vähennetään 
luonnonvarojen kulutusta. Keskiössä ovat 
lentoasemien, satamien, logististen 
alustojen ja maantiekuljetusten 
infrastruktuurien tehokas käyttö ja 
hallinnointi sekä autonomiset ja tehokkaat 
huolto- ja tarkastusjärjestelmät. Erityistä 
huomiota kiinnitetään infrastruktuurien 
kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen, 
elinkaariajatteluun perustuviin 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin sekä 
tehokkaamman ja edullisemman huollon 
mahdollistavien uusien materiaalien 

Tämän avulla optimoidaan 
liikennetoimintoja ja vähennetään 
luonnonvarojen kulutusta. Keskiössä ovat 
lentoasemien, helikopterilentopaikkojen, 
satamien, logististen alustojen ja 
maantiekuljetusten infrastruktuurien 
tehokas käyttö ja hallinnointi sekä 
autonomiset ja tehokkaat huolto- ja 
tarkastusjärjestelmät. Erityistä huomiota 
kiinnitetään infrastruktuurien kykyyn 
sopeutua ilmastonmuutokseen, 
elinkaariajatteluun perustuviin 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin sekä 
tehokkaamman ja edullisemman huollon 
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laajempaan käyttöönottoon. Myös 
liikennevälineisiin pääsyyn ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen kiinnitetään 
huomiota.

mahdollistavien uusien materiaalien 
laajempaan käyttöönottoon. Myös 
liikennevälineisiin pääsyyn ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen kiinnitetään 
huomiota.

Or. en

Tarkistus 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän avulla optimoidaan 
liikennetoimintoja ja vähennetään 
luonnonvarojen kulutusta. Keskiössä ovat 
lentoasemien, satamien, logististen 
alustojen ja maantiekuljetusten 
infrastruktuurien tehokas käyttö ja 
hallinnointi sekä autonomiset ja tehokkaat 
huolto- ja tarkastusjärjestelmät. Erityistä 
huomiota kiinnitetään infrastruktuurien 
kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen, 
elinkaariajatteluun perustuviin 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin sekä 
tehokkaamman ja edullisemman huollon 
mahdollistavien uusien materiaalien 
laajempaan käyttöönottoon. Myös 
liikennevälineisiin pääsyyn ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen kiinnitetään 
huomiota.

Tämän avulla optimoidaan 
liikennetoimintoja ja vähennetään 
luonnonvarojen kulutusta. Keskiössä ovat 
lentoasemien, satamien, logististen 
alustojen ja maantiekuljetusten 
infrastruktuurien tehokas käyttö ja 
hallinnointi sekä autonomiset ja tehokkaat 
huolto- ja tarkastusjärjestelmät. Erityistä 
huomiota kiinnitetään infrastruktuurien 
kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen, 
elinkaariajatteluun perustuviin 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin sekä 
tehokkaamman ja edullisemman huollon 
mahdollistavien uusien materiaalien 
laajempaan käyttöönottoon. Myös 
liikennevälineisiin pääsyyn – etenkin 
syrjäisillä alueilla ja saarialueilla – ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen 
kiinnitetään huomiota.

Or. es

Tarkistus 830
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän avulla optimoidaan 
liikennetoimintoja ja vähennetään 
luonnonvarojen kulutusta. Keskiössä ovat
lentoasemien, satamien, logististen 
alustojen ja maantiekuljetusten 
infrastruktuurien tehokas käyttö ja 
hallinnointi sekä autonomiset ja tehokkaat 
huolto- ja tarkastusjärjestelmät. Erityistä 
huomiota kiinnitetään infrastruktuurien 
kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen, 
elinkaariajatteluun perustuviin 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin sekä 
tehokkaamman ja edullisemman huollon 
mahdollistavien uusien materiaalien 
laajempaan käyttöönottoon. Myös 
liikennevälineisiin pääsyyn ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen kiinnitetään 
huomiota.

Tämän avulla optimoidaan 
liikennetoimintoja ja vähennetään 
luonnonvarojen kulutusta. Keskiössä ovat 
lentoasemien, satamien, logististen 
alustojen ja maantiekuljetusten 
infrastruktuurien tehokas käyttö ja 
hallinnointi sekä autonomiset ja tehokkaat 
huolto- ja tarkastusjärjestelmät. Erityistä 
huomiota kiinnitetään infrastruktuurien 
kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen, 
elinkaariajatteluun perustuviin 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin sekä 
tehokkaamman ja edullisemman huollon 
mahdollistavien uusien materiaalien 
laajempaan käyttöönottoon. Myös 
liikennevälineisiin pääsyyn ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen kiinnitetään 
huomiota. Vedyn varastointia, mukaan 
luettuna geologinen varastointi, ja 
tarjontaa varten tarvitaan asianmukaista 
infrastruktuuria koko Euroopassa, jotta 
voidaan toteuttaa uusia ja innovatiivisia 
polttokennoihin perustuvia ratkaisuja.

Or. en

Perustelu

Vedyn käyttöön perustuva liikenne voi edistää merkittävästi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä.

Tarkistus 831
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.1 kohta – 3 kohta – 4.1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä toimista hyötyy suuri ja yhä kasvava 
väestönosa, joka asuu ja työskentelee 
kaupungissa tai käy kaupungeissa 

Näistä toimista hyötyy suuri ja yhä kasvava 
väestönosa, joka asuu ja työskentelee 
kaupungissa tai käy kaupungeissa 
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palvelujen tai vapaa-ajan harrasteiden 
vuoksi. On kehitettävä ja testattava uusia 
liikkumiskonsepteja, liikenteen 
organisointia, logistiikkaa ja 
suunnitteluratkaisuja, joilla vähennetään 
ilmansaasteita ja meluhaittoja ja 
parannetaan tehokkuutta. Julkista ja 
moottoroimatonta liikennettä ja muita 
resurssitehokkaita liikennevaihtoehtoja oli 
kehiteltävä todellisena vaihtoehtona 
yksityisajoneuvojen käytölle, ja tämän 
tueksi olisi lisättävä älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttöä ja 
innovatiivista kysynnänhallintaa.

palvelujen tai vapaa-ajan harrasteiden 
vuoksi. On kehitettävä ja testattava uusia 
liikkumiskonsepteja, liikenteen 
organisointia, logistiikkaa, liikkuvuuden 
hallintaa ja suunnitteluratkaisuja, joilla 
vähennetään onnettomuuksia, 
ilmansaasteita ja meluhaittoja ja 
parannetaan terveyttä, tilankäyttöä ja 
tehokkuutta. Julkista ja moottoroimatonta 
liikennettä ja muita resurssitehokkaita 
liikennevaihtoehtoja oli kehiteltävä 
todellisena intermodaalisena vaihtoehtona 
yksityisajoneuvojen käytölle, ja tämän 
tueksi olisi lisättävä älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttöä ja 
innovatiivista kysynnänhallintaa, kuten 
auton yhteiskäyttöä ja yhteiskyytejä.

Or. en

Tarkistus 832
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän päästään panemalla täytäntöön 
täysin intermodaalinen ovelta 
ovelle -liikennejärjestelmä ja välttämällä 
tarpeetonta liikennevälineiden käyttöä. 
Tämä edellyttää integroinnin lisäämistä 
liikennemuotojen välillä, liikenneketjujen
optimoimista ja liikennepalvelujen
parempaa integroimista. Tällaisilla 
innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan myös 
helpottaa muun muassa ikäihmisten ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
käyttäjien pääsyä liikennevälineisiin.

Tähän päästään panemalla täytäntöön 
täysin intermodaalinen liikenteen ja 
liikkuvuuden ovelta ovelle -järjestelmä ja 
välttämällä tarpeetonta liikennevälineiden 
käyttöä. Tämä edellyttää integroinnin 
lisäämistä liikennejärjestelmien ja 
sähköisten tietojärjestelmien välillä, 
intermodaalisten liikenne- ja 
liikkuvuusketjujen optimoimista ja 
liikenne- ja logistiikkapalvelujen
parempaa integroimista. Tällaisilla 
innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan myös 
helpottaa muun muassa ikäihmisten, 
liikuntarajoitteisten, vammaisten 
henkilöiden ja muita heikommassa 
asemassa olevien käyttäjien pääsyä 
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liikennevälineisiin.

Or. en

Tarkistus 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän päästään älykkäiden 
liikennesovellusten ja 
hallinnointijärjestelmien kehittämisellä ja 
laajalla käytöllä. Tähän kuuluvat seuraavat: 
suunnittelu, kysynnänhallinta, Euroopan 
laajuisesti yhteentoimivat tiedotus- ja 
maksujärjestelmät sekä tiedotuksen, 
hallinnointijärjestelmien, 
infrastruktuuriverkostojen ja liikkuvuuden 
palvelujen täysimääräinen integrointi 
uuteen yhteiseen multimodaalikehykseen, 
joka perustuu avoimiin alustoihin. Näin 
varmistetaan myös jousto ja nopea 
reagointi kriisitilanteissa ja äärimmäisissä 
sääolosuhteissa kaikki liikennemuodot 
kattavilla uudelleenjärjestelyillä. Galileo-
ja EGNOS-satelliittinavigointijärjestelmien 
mahdollistamat uudet paikannus-, 
navigointi- ja aikataulusovellukset ovat 
tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta 
keskeisiä.

Tähän päästään älykkäiden 
liikennesovellusten ja 
hallinnointijärjestelmien kehittämisellä ja 
laajalla käytöllä. Tähän kuuluvat seuraavat: 
suunnittelu, kysynnänhallinta, Euroopan 
laajuisesti yhteentoimivat tiedotus- ja 
maksujärjestelmät sekä tiedotuksen, 
hallinnointijärjestelmien, 
infrastruktuuriverkostojen ja liikkuvuuden 
palvelujen täysimääräinen integrointi 
uuteen yhteiseen multimodaalikehykseen, 
joka perustuu avoimiin alustoihin. Näin 
varmistetaan myös jousto ja nopea 
reagointi kriisitilanteissa ja äärimmäisissä 
sääolosuhteissa kaikki liikennemuodot 
kattavilla uudelleenjärjestelyillä. Galileo-
ja EGNOS-satelliittinavigointijärjestelmien 
mahdollistamat uudet paikannus-, 
navigointi- ja aikataulusovellukset ovat 
tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta 
keskeisiä, samoin kuin on 
käyttäytymistieteiden laajempi 
soveltaminen matkustustapojen valintaa 
koskevan tietämyksen lisäämiseksi, kun 
otetaan huomioon, että kullakin 
liikennemuodolla on erilaisia haasteita ja 
niiden teknologian integrointia koskevat 
syklit poikkeavat toisistaan.

Or. en
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Tarkistus 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän päästään älykkäiden 
liikennesovellusten ja 
hallinnointijärjestelmien kehittämisellä ja 
laajalla käytöllä. Tähän kuuluvat seuraavat: 
suunnittelu, kysynnänhallinta, Euroopan 
laajuisesti yhteentoimivat tiedotus- ja 
maksujärjestelmät sekä tiedotuksen, 
hallinnointijärjestelmien, 
infrastruktuuriverkostojen ja liikkuvuuden 
palvelujen täysimääräinen integrointi 
uuteen yhteiseen multimodaalikehykseen, 
joka perustuu avoimiin alustoihin. Näin 
varmistetaan myös jousto ja nopea 
reagointi kriisitilanteissa ja äärimmäisissä 
sääolosuhteissa kaikki liikennemuodot 
kattavilla uudelleenjärjestelyillä. Galileo-
ja EGNOS-satelliittinavigointijärjestelmien 
mahdollistamat uudet paikannus-, 
navigointi- ja aikataulusovellukset ovat 
tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta 
keskeisiä.

Tähän päästään älykkäiden 
liikennesovellusten ja 
hallinnointijärjestelmien kehittämisellä ja 
laajalla käytöllä. Tähän kuuluvat seuraavat: 
suunnittelu, kysynnänhallinta, Euroopan 
laajuisesti yhteentoimivat tiedotus-, 
lipunmyynti- ja maksujärjestelmät sekä 
tiedotuksen, hallinnointijärjestelmien, 
infrastruktuuriverkostojen ja liikkuvuuden 
palvelujen täysimääräinen integrointi 
uuteen yhteiseen multimodaalikehykseen, 
joka perustuu avoimiin alustoihin. Näin 
varmistetaan myös jousto ja nopea 
reagointi kriisitilanteissa ja äärimmäisissä 
sääolosuhteissa kaikki liikennemuodot 
kattavilla uudelleenjärjestelyillä. Galileo-
ja EGNOS-satelliittinavigointijärjestelmien 
mahdollistamat uudet paikannus-, 
navigointi- ja aikataulusovellukset ovat 
tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta 
keskeisiä.

Or. en

Tarkistus 835
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näin voidaan vähentää paineita 
liikennejärjestelmässä ja parantaa 
turvallisuutta ja lastikapasiteettia. 
Konsepteissa voidaan esimerkiksi yhdistää 
ajoneuvoja, joilla on korkea suorituskyky 

Näin voidaan vähentää paineita 
liikennejärjestelmässä ja parantaa 
turvallisuutta ja lastikapasiteettia. 
Konsepteissa voidaan esimerkiksi yhdistää 
ajoneuvoja, joilla on korkea suorituskyky 
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ja vähäinen ympäristövaikutus, ja 
turvallisia ajoneuvossa sijaitsevia ja 
infrastruktuuriin perustuvia älyjärjestelmiä 
(esim. maantiejunat). Toimilla tuetaan 
myös sähköisen rahtikirjan kehittämistä (e-
Freight) eli paperitonta 
rahtiliikenneprosessia, jossa sähköinen 
viestintä, palvelut ja maksut liitetään 
fyysisiin rahtivirtoihin eri 
liikennemuodoissa.

ja vähäinen ympäristövaikutus, ja 
turvallisia ajoneuvossa sijaitsevia ja 
infrastruktuuriin perustuvia älyjärjestelmiä 
(esim. kahteen liikennemuotoon 
perustuvat pienen mittakaavan 
järjestelmät, maantiejunat). Toimilla 
tuetaan myös sähköisen rahtikirjan 
kehittämistä (e-Freight) eli paperitonta 
rahtiliikenneprosessia, jossa sähköinen 
viestintä, palvelut ja maksut liitetään 
fyysisiin rahtivirtoihin eri 
liikennemuodoissa.

Or. en

Tarkistus 836
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän päästään puuttumalla 
liikennejärjestelmien suorituskyvyn ja 
riskien organisointiin, hallintaan ja 
seurantaan sisäsyntyisesti kuuluviin 
näkökohtiin ja keskittymällä ilma-alusten, 
ajoneuvojen ja alusten sekä 
infrastruktuurien ja terminaalien 
suunnitteluun ja toimintaan. Toimissa 
keskitytään passiivisiin, aktiivisiin ja 
ennaltaehkäiseviin turvallisuusnäkökohtiin 
sekä automaation ja koulutuksen 
lisäämiseen inhimillisten virheiden 
vähentämiseksi. Sään ja muiden 
luonnonoikkujen vaikutusten 
ennakoimiseen, arvioimiseen ja 
lieventämiseen etsitään erityistyökaluja ja 
-tekniikoita. Toimissa keskitytään myös 
turvanäkökohtien huomioon ottamiseen 
matkustaja- ja rahtivirtojen suunnittelussa 
ja hallinnassa, ilma-alusten, ajoneuvojen ja 
alusten konsepteja suunniteltaessa, 
liikenne- ja järjestelmähallinnassa ja 

Tähän päästään puuttumalla 
liikennejärjestelmien suorituskyvyn ja 
riskien organisointiin, hallintaan ja 
seurantaan sisäsyntyisesti kuuluviin 
näkökohtiin ja keskittymällä ilma-alusten, 
ajoneuvojen ja alusten sekä 
infrastruktuurien ja terminaalien 
suunnitteluun ja toimintaan. Toimissa 
keskitytään turvallisempia liikenne- ja 
liikkuvuusjärjestelyjä edistäviin 
muotoihin siirtymiseen, passiivisiin, 
aktiivisiin ja ennaltaehkäiseviin 
turvallisuusnäkökohtiin sekä automaation 
ja koulutuksen lisäämiseen inhimillisten 
virheiden vähentämiseksi. Sään ja muiden 
luonnonoikkujen vaikutusten 
ennakoimiseen, arvioimiseen ja 
lieventämiseen etsitään erityistyökaluja ja 
-tekniikoita. Toimissa keskitytään myös 
turvanäkökohtien huomioon ottamiseen 
matkustaja- ja rahtivirtojen suunnittelussa 
ja hallinnassa, ilma-alusten, ajoneuvojen ja 
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terminaalien suunnittelussa. alusten konsepteja suunniteltaessa, 
liikenne- ja järjestelmähallinnassa ja 
terminaalien suunnittelussa.

Or. en

Tarkistus 837
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Pysymällä edellä uusissa teknologioissa ja 
vähentämällä nykyisten 
valmistusprosessien, tutkimusten ja 
innovoinnin kustannuksia voidaan edistää 
kasvua ja korkeaa ammattitaitoa vaativia 
työpaikkoja Euroopan liikennealalla 
kilpailun kiristyessä. Vaakalaudalla on 
yhden suuren talouden alan säilyttäminen 
ja kilpailukyky: liikennealan suora osuus 
unionin BKT:stä on 6,3 prosenttia ja se 
työllistää lähes 13 miljoonaa ihmistä 
Euroopassa. Erityistavoitteisiin kuuluvat 
uuden sukupolven innovatiivisten 
liikennevälineiden kehittäminen ja pohjan 
alustaminen seuraavalle sukupolvelle 
työskentelemällä uudenlaisten konseptien 
ja mallien, älykkäiden 
valvontajärjestelmien ja tehokkaiden
tuotantoprosessien parissa. Eurooppa aikoo 
olla maailman parhaita tehokkuudessa ja 
turvallisuudessa kaikissa 
liikennemuodoissa.

Pysymällä edellä uusissa teknologioissa ja 
vähentämällä nykyisten 
valmistusprosessien, tutkimusten ja 
innovoinnin kustannuksia ja lisäämällä 
niiden resursseja ja energiatehokkuutta 
voidaan edistää kasvua ja korkeaa 
ammattitaitoa vaativia työpaikkoja 
Euroopan liikennealalla kilpailun 
kiristyessä. Vaakalaudalla on yhden suuren 
talouden alan kilpailukyvyn säilyttäminen: 
liikennealan suora osuus unionin BKT:stä 
on 6,3 prosenttia ja se työllistää lähes 
13 miljoonaa ihmistä Euroopassa. 
Erityistavoitteisiin kuuluvat uuden 
sukupolven innovatiivisten 
liikennevälineiden kehittäminen ja pohjan 
alustaminen seuraavalle sukupolvelle 
työskentelemällä uudenlaisten konseptien 
ja mallien, älykkäiden 
valvontajärjestelmien ja 
resurssitehokkaiden tuotantoprosessien 
parissa. Eurooppa aikoo olla maailman 
parhaita tehokkuudessa ja turvallisuudessa 
kaikissa liikennemuodoissa.

Or. en

Tarkistus 838
Antonio Cancian
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.3 kohta – 4.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä pyritään lisäämään Euroopan 
johtoasemaa ilma-alusten, 
suurnopeusjunien, kaupunkien (lähiöiden) 
raideliikenteen, maantieajoneuvojen, 
sähköisen liikkuvuuden, risteilyalusten, 
matkustajalauttojen ja erikoistuneen 
huipputeknologian alusten ja merialustojen 
aloilla. Näin myös luodaan kilpailukykyä 
eurooppalaiselle teollisuudelle tulevien 
teknologioiden ja järjestelmien osalta ja 
tuetaan teollisuuden monipuolistamista 
uusille markkina-aloille, myös muilla kuin 
liikenteen alalla. Tähän kuuluu sellaisten 
innovatiivisten ja turvallisten ilma-alusten, 
ajoneuvojen ja alusten kehittäminen, joissa 
on tehokkaita polttokennoyksiköitä, korkea 
suoritustaso ja älykkäitä 
valvontajärjestelmiä.

Tällä pyritään lisäämään Euroopan 
johtoasemaa ilma-alusten, roottori-ilma-
alusten, syöttöliikenteen ilma-alusten ja 
liikelentokoneiden, suurnopeusjunien, 
kaupunkien (lähiöiden) raideliikenteen, 
maantieajoneuvojen, sähköisen 
liikkuvuuden, risteilyalusten, 
matkustajalauttojen ja erikoistuneen 
huipputeknologian alusten ja merialustojen 
aloilla. Näin myös luodaan kilpailukykyä 
eurooppalaiselle teollisuudelle tulevien 
teknologioiden ja järjestelmien osalta ja 
tuetaan teollisuuden monipuolistamista 
uusille markkina-aloille, myös muilla kuin 
liikenteen alalla. Tähän kuuluu sellaisten 
innovatiivisten ja turvallisten ilma-alusten, 
ajoneuvojen ja alusten kehittäminen, joissa 
on tehokkaita polttokennoyksiköitä, korkea 
suoritustaso ja älykkäitä 
valvontajärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.3 kohta – 4.3.4 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.3.4 a. Euroopan EGNOS- ja Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmät 
merkitsevät Euroopalle strategista 
investointia. Niiden uudet piirteet sekä 
paikantamista ja ajoitusta koskeva 
suorituskyky mahdollistavat uudet 
liikenteenhallintamallit sekä rahdin että 
henkilöiden liikkuvuuden suhteen ja ne 
soveltuvat eri liikennemuodoille. Uudet 
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kriittiset navigointijärjestelmät, kuten 
älykästä ajotapaa koskevat järjestelmät, 
älykäs liikenteenhallinta, 
onnettomuuksien ehkäiseminen ja 
lievittäminen, sähkökäyttöinen liikenne ja 
yhdistetty navigointi, tarvitsevat 
luotettavaa ja turvallista paikannusta. 
Uudet navigointitoiminnot kehittävät 
Euroopan kilpailukykyä koko maailman 
mittakaavassa ja liikenteen alalla saadaan 
globaaleista 
satelliittinavigointisovelluksista arvioiden 
mukaan julkisia etuja noin 40 miljardin 
euron arvosta (GNSS-sovelluksia 
koskevan vuoden 2011 
toimintasuunnitelman 
vaikutustenarviointi).

Or. en

Tarkistus 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.3 a. Älykäs logistiikka
Älykäs logistiikka auttaa suunnittelemaan 
ja kehittämään tehokkaampia ja 
ympäristöystävällisiä liikennejärjestelmiä, 
mikä perustuu helpottamiseen sekä 
kustannusten/ajankäytön optimointiin.
Tähän sisältyy parempi ymmärrys 
kulutustottumuksista sekä kaupunkien 
tavaraliikenteen logistiikkaan, 
liikenteeseen ja ruuhkiin kohdistuvista 
vaikutuksista, jotta voidaan kehittää 
älykästä logistiikkaa ja uusia 
logistiikkaan liittyviä tietotekniikka- ja 
hallinnointivälineitä parantamalla 
tosiaikaisia tietojärjestelmiä, joilla 
hallitaan, jäljitetään ja seurataan 
rahtivirtoja, ja kehittää integrointia ja 
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viestintää ajoneuvossa ja infrastruktuurin 
kanssa, epätavanomaisten tavaran 
jakelujärjestelmiä, kilpailukykyisiä 
intermodaalisia ratkaisuja toimitusketjua 
varten sekä rahtivirtoja parantavia 
logistiikka-alustoja.

Or. en

Tarkistus 841
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.4. Sosioekonominen tutkimus ja 
ennakoivat toimet politiikan 
määrittelemistä varten

4.4. Sosioekonominen tutkimus ja 
käyttäytymistutkimus ja ennakoivat toimet 
politiikan määrittelemistä varten

Or. en

Tarkistus 842
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Politiikan analysoimista ja kehittämistä 
tukevia toimia, jotka kattavat myös 
liikenteen sosioekonomiset näkökulmat, 
tarvitaan innovoinnin edistämiseen ja 
liikenteestä johtuviin haasteisiin 
vastaamiseen. Toimissa keskitytään 
kehittämään ja toteuttamaan liikennealan
eurooppalaisia tutkimus- ja 
innovointipolitiikkoja, tulevaisuutta 
luotaavia tutkimuksia ja teknologian 
kehityksen ennakointia sekä vahvistamaan 

Politiikan analysoimista ja kehittämistä 
tukevia toimia, jotka kattavat myös 
liikenteen ja liikkuvuuden 
sosioekonomiset ja 
psykologiset/käyttäytymistä koskevat 
näkökulmat, tarvitaan innovoinnin 
edistämiseen ja liikenteestä ja 
liikkuvuudesta johtuviin haasteisiin 
vastaamiseen. Toimissa keskitytään 
kehittämään ja toteuttamaan liikenteen ja 
liikkuvuuden alan eurooppalaisia 
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eurooppalaista tutkimusaluetta. tutkimus- ja innovointipolitiikkoja, 
tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia ja 
teknologian kehityksen ennakointia sekä 
vahvistamaan eurooppalaista 
tutkimusaluetta.

Or. en

Tarkistus 843
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.4 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttäjien käyttäytymisen, sosiaalisen 
hyväksynnän, poliittisten toimenpiteiden 
vaikutuksen, liikkumis- ja 
liiketoimintamallien ja niiden seurausten 
ymmärtäminen on Euroopan 
liikennejärjestelmän kehittymisen 
kannalta välttämätöntä. Vuotta 2050 
ajatellen kehitellään skenaarioita, joissa 
otetaan huomioon yhteiskunnalliset 
suuntaukset, poliittiset tavoitteet ja arviot 
teknologian kehityksestä. Jotta alueellisen 
kehittämisen ja eurooppalaisen 
liikennejärjestelmän väliset yhteydet 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan vakaita 
malleja järkevien poliittisten päätösten 
pohjaksi.

Käyttäjien käyttäytymisen, kestävämpiin 
liikennemuotoihin siirtymistä puoltavien 
käyttäytymismuutosten sosiaalisen 
hyväksynnän, poliittisten toimenpiteiden 
vaikutuksen, liikkuvuusmallien, 
hiilijalanjälkeä koskeviin välineisiin 
perustuvan valistamisen, ja 
liiketoimintamallien ja niiden seurausten 
ymmärtäminen on Euroopan liikenne- ja 
liikkuvuusjärjestelmän kehittymisen 
kannalta välttämätöntä. Vuotta 2050 
ajatellen kehitellään skenaarioita, joissa 
otetaan huomioon yhteiskunnalliset 
suuntaukset, väestörakenteen muutos, 
poliittiset tavoitteet ja arviot teknologian 
kehityksestä. Jotta alueellisen kehittämisen 
ja eurooppalaisen liikennejärjestelmän sekä 
ympäristöystävällisen logistiikan, 
liikenteenhallinnan ja liikenteen 
välttämisen väliset yhteydet tunnettaisiin 
paremmin, tarvitaan vakaita malleja 
järkevien poliittisten päätösten pohjaksi.

Or. en

Tarkistus 844
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 4 kohta – 4.4 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten 
sosiaalinen epäarvoisuus liikkuvuudessa 
voitaisiin estää ja miten heikommassa 
asemassa olevien tienkäyttäjien asemaa 
voitaisiin parantaa. Lisäksi on otettava 
huomioon talouskysymykset, joissa on 
keskityttävä tapoihin sisäistää liikenteen 
ulkoiset kustannukset liikennemuodosta 
riippumatta sekä verotuksen ja hinnoittelun 
malleihin. Tulevaisuutta luotaavaa 
tutkimusta tarvitaan tulevien pätevyys- ja 
työvoimavaatimusten arvioimiseen.

Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten 
sosiaalinen epäarvoisuus liikkuvuudessa 
voitaisiin estää ja miten heikommassa 
asemassa olevien tienkäyttäjien, kuten 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden, asemaa 
voitaisiin parantaa. Lisäksi on otettava 
huomioon talouskysymykset, joissa on 
keskityttävä tapoihin sisäistää liikenteen ja 
liikkuvuuden ulkoiset kustannukset 
liikennemuodosta riippumatta sekä 
verotuksen ja hinnoittelun malleihin. 
Tulevaisuutta luotaavaa tutkimusta 
tarvitaan tulevien pätevyys- ja 
työvoimavaatimusten arvioimiseen.

Or. en

Tarkistus 845
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

5. Ilmastotoimet, ympäristö, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Or. en

Tarkistus 846
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.1 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Näillä toimilla pyritäänkin kehittämään ja 
arvioimaan innovatiivisia, 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteitä, 
jotka koskevat sekä hiilidioksidipäästöjä 
että muita kasvihuonekaasupäästöjä, 
keskittyen sekä teknologisiin että muihin 
kuin teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
tuottamalla näyttöä tietoisia, varhaisia ja 
tehokkaita toimia ja tarvittavan toimivallan 
verkottumista varten.

Näillä toimilla pyritäänkin kehittämään ja 
arvioimaan innovatiivisia, 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteitä, 
jotka koskevat sekä hiilidioksidipäästöjä 
että muita kasvihuonekaasupäästöjä ja 
aerosoleja, keskittyen sekä teknologisiin 
että muihin kuin teknologisiin vihreisiin 
ratkaisuihin tuottamalla näyttöä tietoisia, 
varhaisia ja tehokkaita toimia ja tarvittavan 
toimivallan verkottumista varten.

Or. en

Tarkistus 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.1 kohta – 5.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 
varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 
ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin 
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit ja rakennetut ympäristöt sekä 

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 
varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 
ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin 
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit ja rakennetut ympäristöt 
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tärkeimmät yhteiskunnan, kulttuurin ja 
talouden alat kaikkialla Euroopassa. 
Toimissa selvitetään minkälaisia 
vaikutuksia ja kasvavia riskejä ihmisten 
terveydelle aiheutuu ilmastonmuutoksesta 
ja kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. Myös 
ilmastonmuokkausvaihtoehtojen 
mahdolliset vaikutukset, kustannukset ja 
riskit otetaan huomioon. Sopeutumiseen ja 
riskien estämiseen tähtäävien poliittisten 
valintojen monimutkaisia 
vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

haavoittuvimmilla alueilla, kuten saarilla, 
sekä tärkeimmät yhteiskunnan, kulttuurin 
ja talouden alat kaikkialla Euroopassa. 
Toimissa selvitetään minkälaisia 
vaikutuksia ja kasvavia riskejä ihmisten 
terveydelle aiheutuu ilmastonmuutoksesta 
ja kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. Myös 
ilmastonmuokkausvaihtoehtojen 
mahdolliset vaikutukset, kustannukset ja 
riskit otetaan huomioon. Sopeutumiseen ja 
riskien estämiseen tähtäävien poliittisten 
valintojen monimutkaisia 
vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

Or. es

Tarkistus 848
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.1 kohta – 5.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 
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varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 
ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin 
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit ja rakennetut ympäristöt sekä 
tärkeimmät yhteiskunnan, kulttuurin ja 
talouden alat kaikkialla Euroopassa. 
Toimissa selvitetään minkälaisia 
vaikutuksia ja kasvavia riskejä ihmisten 
terveydelle aiheutuu ilmastonmuutoksesta 
ja kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. Myös 
ilmastonmuokkausvaihtoehtojen 
mahdolliset vaikutukset, kustannukset ja 
riskit otetaan huomioon. Sopeutumiseen ja 
riskien estämiseen tähtäävien poliittisten 
valintojen monimutkaisia 
vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 
ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin 
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit ja rakennetut ympäristöt sekä 
tärkeimmät yhteiskunnan, kulttuurin ja 
talouden alat kaikkialla Euroopassa. 
Toimissa selvitetään minkälaisia 
vaikutuksia ja kasvavia riskejä ihmisten 
terveydelle aiheutuu ilmastonmuutoksesta 
ja kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. 
Sopeutumiseen ja riskien estämiseen 
tähtäävien poliittisten valintojen 
monimutkaisia vuorovaikutuksia, 
konflikteja ja yhteisvaikutuksia muiden 
ilmasto- ja alakohtaisten politiikkojen 
kanssa selvitetään, muun muassa 
vaikutuksia työllisyyteen ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
elintasoon.

Or. en
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Tarkistus 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.1 kohta – 5.1.3 kohta – 1 kohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On erittäin tärkeää tutkia 
ilmastonmuutoksen alueellisia 
vaikutuksia ekosysteemeihin, vesivaroihin 
sekä maa- ja metsätalouteen, jotta 
voidaan analysoida sen vaikutuksia 
ihmisten elämään, terveyteen ja muihin 
sosioekonomisiin seikkoihin sekä tutkia 
maailmanlaajuisen muutoksen suoria ja 
epäsuoria vaikutuksia ekosysteemien 
dynamiikkaan ja kapasiteettiin.

Or. en

Tarkistus 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.1 kohta – 5.1.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.1.3 a. Ilmastonmuutos ja vesivarojen 
hallintaan liittyvät kysymykset
Ilmastonmuutos olisi kytkettävä 
vesivarojen hallintaan liittyviin 
kysymyksiin. Tulevaisuudessa 
vedentutkimuksen suuret haasteet 
johtuvat ensisijaisesti tarpeesta tarkastella 
kysymystä yhä enemmän samassa 
yhteydessä maailmanlaajuisten 
muutosten, ilmastonmuutoksen, 
vesivarojen geopoliittisen merkityksen 
kasvun sekä energia- ja 
terveysnäkökohtien kanssa.
Vesivaroja olisi tarkasteltava ja 
hallinnoitava kokonaisvaltaisesti. Tähän 
sisältyvät luonnonalueet ja ekologiset 
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kysymykset, ekosysteemipalveluiden 
käsittäminen prosessina, juomaveden 
laadun suojelu sekä erilaiset poliittiset 
järjestelmät ja toimielinrakenteet.
Tietopohjaan olisi sisällytettävä myös 
"ympäristövirtausten" käsite ja siinä olisi 
otettava huomioon vettä tarvitsevat 
ekosysteemipalvelut; on painotettava 
tarvetta ottaa huomioon, että veden 
kiertokulku vaihtelee luontotyypin 
mukaan, mikä vaikuttaa kiertävän veden 
prosenttiosuuteen.

Or. en

Tarkistus 851
Hermann Winkler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5.2. Luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävä hoito

5.2. Luonnonvarojen, ekosysteemien ja 
kulttuuriperinnön kestävä hoito

Or. de

Tarkistus 852
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5.2. Luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävä hoito

5.2. Luonnonvarojen ja konkreettisen 
kulttuuriperinnön resurssien sekä 
ekosysteemien kestävä hoito

Or. en
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Perustelu

Euroopan kulttuuriperinnön vaalimiselta katoaa perusta kokonaan, jos kulttuuriperintöä ei 
sisällytetä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Tarkistus 853
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnilla on suuri haaste saada aikaan 
kestävä tasapaino ihmisten tarpeiden ja 
ympäristön välillä. Ympäristöresurssit 
(vesi, ilma, biomassa, hedelmällinen 
maaperä, luonnon monimuotoisuus, 
ekosysteemit ja niiden tarjoamat palvelut) 
luovat Euroopan ja maailman talouden 
toiminnalle pohjan. Myös elämänlaatu 
riippuu niistä. Maailmanlaajuisesti 
luonnonvaroihin liittyvien 
liiketoimintamahdollisuuksien odotetaan 
olevan arvoltaan yli 2 biljoonaa euroa 
vuoteen 2050 mennessä. Tästä huolimatta 
ekosysteemejä vaurioitetaan Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti luonnon 
palautumiskykyä enemmän ja 
ympäristöresursseja ylihyödynnetään. 
Esimerkiksi 1000 km² hedelmällisimpiin 
kuuluvasta maaperästä ja arvokkaimmista 
ekosysteemeistä unionissa häviää joka 
vuosi ja neljännes makeasta vedestä menee 
hukkaan. Emme voi jatkaa samaa tahtia. 
Tutkimuksen avulla on voitava kääntää 
ympäristölle haitallisia suuntauksia ja 
varmistettava, että ekosysteemit tarjoavat 
jatkossakin hyvinvoinnille ja taloudelliselle 
vauraudelle välttämättömiä resursseja, 
hyödykkeitä ja palveluja.

Yhteiskunnilla on suuri haaste saada aikaan 
kestävä tasapaino ihmisten tarpeiden ja 
ympäristön välillä. Ympäristöresurssit 
(vesi, ilma, biomassa, hedelmällinen 
maaperä, luonnon monimuotoisuus, 
ekosysteemit ja niiden tarjoamat palvelut 
sekä ihmisen aikaansaamat resurssit, 
mukaan luettuina kulttuuriperintö ja 
kulttuurimaisemat) luovat Euroopan ja 
maailman talouden toiminnalle pohjan. 
Myös elämänlaatu riippuu niistä. 
Maailmanlaajuisesti luonnonvaroihin 
liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien 
odotetaan olevan arvoltaan yli 2 biljoonaa 
euroa vuoteen 2050 mennessä. Euroopan 
kulttuuriperinnön ja luovuuteen 
perustuvan talouden luomat 
liiketoimintamahdollisuudet tuottavat 
3,3 prosenttia Euroopan bkt:stä. 
Kulttuuriperintöön kytkeytyvä 
matkailutoiminta tuottaa 338 miljardin 
euron liikevaihdon. Tästä huolimatta 
ekosysteemejä vaurioitetaan Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti luonnon 
palautumiskykyä enemmän ja 
ympäristöresursseja ylihyödynnetään. 
Esimerkiksi 1000 km² hedelmällisimpiin 
kuuluvasta maaperästä ja arvokkaimmista 
ekosysteemeistä unionissa häviää joka 
vuosi ja neljännes makeasta vedestä menee 
hukkaan. Emme voi jatkaa samaa tahtia. 
Tutkimuksen avulla on voitava kääntää 
ympäristölle haitallisia suuntauksia ja 
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varmistettava, että ekosysteemit tarjoavat 
jatkossakin hyvinvoinnille ja taloudelliselle 
vauraudelle välttämättömiä resursseja, 
hyödykkeitä ja palveluja.

Or. de

Perustelu

Luvut ovat peräisin EU:n kilpailukykyä vuonna 2010 koskevasta selvityksestä.

Tarkistus 854
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnilla on suuri haaste saada aikaan 
kestävä tasapaino ihmisten tarpeiden ja 
ympäristön välillä. Ympäristöresurssit 
(vesi, ilma, biomassa, hedelmällinen 
maaperä, luonnon monimuotoisuus, 
ekosysteemit ja niiden tarjoamat palvelut) 
luovat Euroopan ja maailman talouden 
toiminnalle pohjan. Myös elämänlaatu 
riippuu niistä. Maailmanlaajuisesti 
luonnonvaroihin liittyvien 
liiketoimintamahdollisuuksien odotetaan 
olevan arvoltaan yli 2 biljoonaa euroa 
vuoteen 2050 mennessä. Tästä huolimatta 
ekosysteemejä vaurioitetaan Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti luonnon 
palautumiskykyä enemmän ja 
ympäristöresursseja ylihyödynnetään. 
Esimerkiksi 1000 km² hedelmällisimpiin 
kuuluvasta maaperästä ja arvokkaimmista 
ekosysteemeistä unionissa häviää joka 
vuosi ja neljännes makeasta vedestä menee 
hukkaan. Emme voi jatkaa samaa tahtia. 
Tutkimuksen avulla on voitava kääntää 
ympäristölle haitallisia suuntauksia ja 
varmistettava, että ekosysteemit tarjoavat 
jatkossakin hyvinvoinnille ja taloudelliselle 
vauraudelle välttämättömiä resursseja, 

Yhteiskunnilla on suuri haaste saada aikaan 
kestävä tasapaino ihmisten tarpeiden ja 
ympäristön välillä. Ympäristöresurssit 
(vesi, ilma, biomassa, hedelmällinen 
maaperä, luonnon monimuotoisuus, 
ekosysteemit sekä ihmisen aikaansaamat 
resurssit, mukaan luettuina 
kulttuuriperintö ja kulttuurimaisemat ja 
niiden tarjoamat palvelut) luovat Euroopan 
ja maailman talouden toiminnalle pohjan. 
Myös elämänlaatu riippuu niistä. 
Maailmanlaajuisesti luonnonvaroihin 
liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien 
odotetaan olevan arvoltaan yli 2 biljoonaa 
euroa vuoteen 2050 mennessä. 
Kulttuuriperintöön ja luovuuteen 
perustuvaan talouteen kytkeytyvä 
Euroopan liiketoiminta-ala tuottaa 
3,3 prosenttia Euroopan bkt:stä 
(Euroopan kilpailukykyä koskeva raportti 
2010, s. 166 ja 191). Kulttuuriperintöön 
liittyvään toimintaan perustuvan 
matkailun vuosittainen liikevaihto taas on 
338 miljardia euroa (Norjan 
kulttuuriperintödirektoraatin julkaisu 
"Cultural Heritage Monuments and 
Historic buildings as value generators in 
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hyödykkeitä ja palveluja. a post-industrial economy", s. 5). Tästä 
huolimatta ekosysteemejä vaurioitetaan 
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti luonnon 
palautumiskykyä enemmän ja 
ympäristöresursseja ylihyödynnetään. 
Esimerkiksi 1000 km² hedelmällisimpiin 
kuuluvasta maaperästä ja arvokkaimmista 
ekosysteemeistä unionissa häviää joka 
vuosi ja neljännes makeasta vedestä menee 
hukkaan. Emme voi jatkaa samaa tahtia. 
Tutkimuksen avulla on voitava kääntää 
ympäristölle haitallisia suuntauksia ja 
varmistettava, että ekosysteemit tarjoavat 
jatkossakin hyvinvoinnille ja taloudelliselle 
vauraudelle välttämättömiä resursseja, 
hyödykkeitä ja palveluja.

Or. en

Perustelu

Kulttuuriperinnön vaikutus Euroopan bkt:hen ei jää suinkaan vähäiseksi. Siksi 
kulttuuriperintö olisi sisällytettävä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Tarkistus 855
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän toiminnan tavoitteena on siksi antaa 
tietoa sellaista luonnonvarojen hoitoa 
varten, jolla saadaan aikaan kestävä 
tasapaino rajallisten luonnonvarojen ja 
yhteiskunnan ja talouden tarpeiden välille.

Tämän toiminnan tavoitteena on siksi antaa 
tietoa sellaista luonnon- ja 
kulttuurivarojen hoitoa varten, jolla 
saadaan aikaan kestävä tasapaino 
rajallisten luonnonvarojen ja yhteiskunnan 
ja talouden tarpeiden välille.

Or. de

Tarkistus 856
Angelika Niebler
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toiminnan tavoitteena on siksi antaa 
tietoa sellaista luonnonvarojen hoitoa 
varten, jolla saadaan aikaan kestävä 
tasapaino rajallisten luonnonvarojen ja 
yhteiskunnan ja talouden tarpeiden välille.

Tämän toiminnan tavoitteena on siksi antaa 
tietoa sellaista luonnon- ja 
kulttuurivarojen hoitoa varten, jolla 
saadaan aikaan kestävä tasapaino 
rajallisten ja uusiutumattomien varojen ja 
yhteiskunnan ja talouden tarpeiden välille.

Or. en

Tarkistus 857
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän toiminnan tavoitteena on siksi antaa 
tietoa sellaista luonnonvarojen hoitoa 
varten, jolla saadaan aikaan kestävä 
tasapaino rajallisten luonnonvarojen ja 
yhteiskunnan ja talouden tarpeiden välille.

Tämän toiminnan tavoitteena on siksi antaa 
tietoa sellaista luonnonvarojen hoitoa ja 
säilyttämistä sekä suojelemista varten, 
jolla saadaan aikaan kestävä tasapaino 
rajallisten luonnonvarojen ja yhteiskunnan 
ja talouden tarpeiden välille.

Or. en

Tarkistus 858
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnalliset toimet voivat käynnistää 
ympäristössä pysyviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat ekosysteemien luonteeseen. 
Tällaisiin riskeihin on oleellista varautua 
arvioimalla, seuraamalla ja ennustamalla 

Yhteiskunnalliset toimet voivat käynnistää 
ympäristössä pysyviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat ekosysteemien luonteeseen. 
Tällaisiin riskeihin on oleellista varautua 
arvioimalla, seuraamalla ja ennustamalla 
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vaikutuksia, joita ihmisen toimilla on 
ympäristöön ja ympäristön muutoksilla on 
ihmisten hyvinvointiin. Merten 
(rannikkoalueilta avomerelle), makean 
veden, maa- ja kaupunkialueiden 
ekosysteemejä tutkimalla, pohjavedestä 
riippuvaiset ekosysteemit mukaan 
luettuina, ymmärrämme paremmin 
luonnonvarojen ja yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ekologisten järjestelmien 
välistä monimutkaista vuorovaikutusta, 
myös luonnonmukaisia käännekohtia, sekä 
ihmisten luomien ja biologisten 
järjestelmien palautumiskykyä. Tällöin 
tutkitaan, miten ekosysteemit toimivat ja 
reagoivat ihmisten toiminnan vaikutuksiin, 
miten ne voidaan palauttaa ja miten tämä 
vaikuttaa talouksiin ja ihmisten 
hyvinvointiin. Lisäksi etsitään ratkaisuja 
luonnonvarahaasteisiin. Se auttaa 
laatimaan politiikkoja ja käytänteitä, joilla 
varmistetaan sosiaalisen ja taloudellisen 
toiminnan pysyminen ekosysteemien ja 
luonnon monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa.

vaikutuksia, joita ihmisen toimilla on 
ympäristöön ja ympäristön muutoksilla on 
ihmisten hyvinvointiin. Merten 
(rannikkoalueilta avomerelle), makean 
veden, maa- ja kaupunkialueiden 
ekosysteemejä tutkimalla, pohjavedestä 
riippuvaiset ekosysteemit mukaan 
luettuina, ymmärrämme paremmin 
luonnonvarojen ja yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ekologisten järjestelmien 
välistä monimutkaista vuorovaikutusta, 
myös luonnonmukaisia käännekohtia, sekä 
ihmisten luomien ja biologisten 
järjestelmien palautumiskykyä. Tällöin 
tutkitaan, miten ekosysteemit toimivat ja 
reagoivat ihmisten toiminnan vaikutuksiin, 
miten ne voidaan palauttaa ja miten tämä 
vaikuttaa talouksiin ja ihmisten 
hyvinvointiin. Lisäksi etsitään ratkaisuja 
luonnonvarahaasteisiin. Se auttaa 
laatimaan politiikkoja ja käytänteitä, joilla 
varmistetaan sosiaalisen ja taloudellisen 
toiminnan pysyminen ekosysteemien ja 
luonnon monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa. Terveyden ja 
hyvinvoinnin ympäristöstä johtuvia 
ratkaisevia tekijöitä ja välitysmekanismeja 
on ymmärrettävä paremmin, jotta 
saadaan näyttöä tehokkaita 
terveydensuojelustrategioita varten ja 
unionin ohjelmien ja toimintalinjojen 
perustaksi.
Tietojen parantaminen on olennainen 
huoli, kun sosiaaliset, taloudelliset ja 
ekologiset näkökohdat edistävät yleistä 
muutosta, kuten metsäpaloilmiöitä. 
Metsäpaloihin johtaneiden fyysisten ja 
yhteiskunnallisten ilmiöiden 
tiedostaminen paremmin on ehdottoman 
tärkeää. Simulaatio, tietojen kerääminen 
ja analysointi ovat välttämättömiä 
tutkimukseen perustuville päätösten 
tukijärjestelmille ensisijaisena keinona 
estää metsäpaloja ja lisätä niiden 
torjunnan tehokkuutta ja vähentää 
vaurioita ihmisille, ympäristölle, 
yhteiskunnalle ja omaisuudelle.
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Merten (rannikkoalueilta avomerelle), 
napa-alueiden, makean veden, maa- ja 
kaupunkialueiden ekosysteemejä 
tutkimalla, pohjavedestä riippuvaiset 
ekosysteemit ja niiden luonnon 
monimuotoisuus mukaan luettuina, 
ymmärrämme paremmin luonnonvarojen
ja yhteiskunnallisten, taloudellisten ja 
ekologisten järjestelmien välistä 
monimutkaista vuorovaikutusta, myös 
luonnonmukaisia käännekohtia, sekä 
ihmisten luomien ja biologisten 
järjestelmien palautumiskykyä. Tällöin 
tutkitaan, miten ekosysteemit toimivat ja 
reagoivat ihmisten toiminnan 
vaikutuksiin, miten nämä vaikutukset 
voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä, 
miten ekosysteemit voidaan palauttaa ja 
miten tämä vaikuttaa talouksiin ja 
ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi etsitään 
ratkaisuja luonnonvarahaasteisiin. Se 
auttaa laatimaan politiikkoja ja 
käytänteitä, joilla varmistetaan 
sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan 
pysyminen ekosysteemien ja luonnon 
monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa.

Or. en

Tarkistus 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnalliset toimet voivat käynnistää 
ympäristössä pysyviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat ekosysteemien luonteeseen. 
Tällaisiin riskeihin on oleellista varautua 
arvioimalla, seuraamalla ja ennustamalla 
vaikutuksia, joita ihmisen toimilla on 
ympäristöön ja ympäristön muutoksilla on 
ihmisten hyvinvointiin. Merten 

Yhteiskunnalliset toimet voivat käynnistää 
ympäristössä pysyviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat ekosysteemien luonteeseen. 
Tällaisiin riskeihin on oleellista varautua 
arvioimalla, seuraamalla ja ennustamalla 
vaikutuksia, joita ihmisen toimilla on 
ympäristöön ja ympäristön muutoksilla on 
ihmisten hyvinvointiin. Merten 
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(rannikkoalueilta avomerelle), makean 
veden, maa- ja kaupunkialueiden 
ekosysteemejä tutkimalla, pohjavedestä 
riippuvaiset ekosysteemit mukaan 
luettuina, ymmärrämme paremmin 
luonnonvarojen ja yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ekologisten järjestelmien 
välistä monimutkaista vuorovaikutusta, 
myös luonnonmukaisia käännekohtia, sekä 
ihmisten luomien ja biologisten 
järjestelmien palautumiskykyä. Tällöin 
tutkitaan, miten ekosysteemit toimivat ja 
reagoivat ihmisten toiminnan vaikutuksiin, 
miten ne voidaan palauttaa ja miten tämä 
vaikuttaa talouksiin ja ihmisten 
hyvinvointiin. Lisäksi etsitään ratkaisuja 
luonnonvarahaasteisiin. Se auttaa 
laatimaan politiikkoja ja käytänteitä, joilla 
varmistetaan sosiaalisen ja taloudellisen 
toiminnan pysyminen ekosysteemien ja 
luonnon monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa.

(rannikkoalueilta avomerelle), makean 
veden, maa- ja kaupunkialueiden 
ekosysteemejä tutkimalla, pohjavedestä 
riippuvaiset ekosysteemit mukaan 
luettuina, ymmärrämme paremmin 
luonnonvarojen ja yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ekologisten järjestelmien 
välistä monimutkaista vuorovaikutusta, 
myös luonnonmukaisia käännekohtia, sekä 
ihmisten luomien ja biologisten 
järjestelmien palautumiskykyä. Tällöin 
tutkitaan, miten ekosysteemit toimivat ja 
reagoivat ihmisten toiminnan vaikutuksiin, 
miten ne voidaan palauttaa ja miten tämä 
vaikuttaa talouksiin ja ihmisten 
hyvinvointiin. Lisäksi etsitään ratkaisuja 
luonnonvarahaasteisiin. Innovointi on 
välttämätöntä, jotta luodaan uusia, 
avoimuuden takaavia vesivarojen 
hallinnoinnin malleja. Niihin olisi 
sisällyttävä tiedot veden alkuperästä, 
tasapuolisesta jakelusta ja sen myymiseen 
ja käyttöön liittyvästä menettelystä. Se 
auttaa laatimaan politiikkoja ja käytänteitä, 
joilla varmistetaan sosiaalisen ja 
taloudellisen toiminnan pysyminen 
ekosysteemien ja luonnon 
monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa.

Or. en

Tarkistus 860
Hermann Winkler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriperintö on olennainen osa 
ympäristöä, ja sen säilyttäminen edistää 
konkreettisesti sekä kansalaisten 
hyvinvointia että Euroopan kestävää 
taloutta.
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Or. de

Tarkistus 861
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriperintöä on tässä yhteydessä 
pidettävä ympäristön olennaisena osana, 
jonka vaaliminen edistää konkreettisesti 
kestävää taloutta ja kansalaisten 
hyvinvointia Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 862
Hermann Winkler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 
ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnonvarojen ja ekosysteemien 
hoidosta, jotta ekologista tasapainoa 
horjuttavilta ilmasto- ja 
ympäristömuutoksilta vältyttäisiin tai 
niihin voitaisiin sopeutua ja kestävyyden 
takaavia institutionaalisia, taloudellisia, 
käyttäytymistieteellisiä ja teknologisia 
muutoksia voitaisiin edistää. Etusijalle 
asetetaan politiikan kannalta kriittiset 
ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut, kuten 
makea vesi, meret ja valtameret, 
ilmanlaatu, luonnon monimuotoisuus, 

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 
ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnon- ja kulttuurivarojen ja 
ekosysteemien hoidosta, jotta ekologista 
tasapainoa horjuttavilta ilmasto- ja 
ympäristömuutoksilta vältyttäisiin tai
niihin voitaisiin sopeutua ja kestävyyden 
takaavia institutionaalisia, taloudellisia, 
käyttäytymistieteellisiä ja teknologisia 
muutoksia voitaisiin edistää. Etusijalle 
asetetaan politiikan kannalta kriittiset 
ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut, kuten 
makea vesi, meret ja valtameret, 
ilmanlaatu, luonnon monimuotoisuus, 
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maankäyttö ja maaperä. Yhteiskuntien ja 
ekosysteemien kykyä palautua 
luonnononnettomuuksien kaltaisten 
katastrofien jälkeen tuetaan parantamalla 
ennustusvalmiuksia, ennakkovaroituksia 
sekä heikkojen kohtien ja vaikutusten 
arvioimista, myös moniriskisen 
ulottuvuuden osalta. Tutkimuksella ja 
innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 
resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon.

maankäyttö ja maaperä. Yhteiskuntien ja 
ekosysteemien kykyä palautua 
luonnononnettomuuksien kaltaisten 
katastrofien jälkeen tuetaan parantamalla 
ennustusvalmiuksia, ennakkovaroituksia 
sekä heikkojen kohtien ja vaikutusten 
arvioimista, myös moniriskisen 
ulottuvuuden osalta. Tutkimuksella ja 
innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 
resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla 
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon.

Or. de

Tarkistus 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 
ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnonvarojen ja ekosysteemien hoidosta, 
jotta ekologista tasapainoa horjuttavilta 
ilmasto- ja ympäristömuutoksilta 
vältyttäisiin tai niihin voitaisiin sopeutua ja 
kestävyyden takaavia institutionaalisia, 
taloudellisia, käyttäytymistieteellisiä ja 
teknologisia muutoksia voitaisiin edistää. 
Etusijalle asetetaan politiikan kannalta 

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 
ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnonvarojen ja ekosysteemien hoidosta, 
jotta ekologista tasapainoa horjuttavilta 
ilmasto- ja ympäristömuutoksilta 
vältyttäisiin tai niihin voitaisiin sopeutua ja 
kestävyyden takaavia institutionaalisia, 
taloudellisia, käyttäytymistieteellisiä ja 
teknologisia muutoksia voitaisiin edistää. 
Etusijalle asetetaan politiikan kannalta 
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kriittiset ekosysteemit ja 
ekosysteemipalvelut, kuten makea vesi, 
meret ja valtameret, ilmanlaatu, luonnon 
monimuotoisuus, maankäyttö ja maaperä. 
Yhteiskuntien ja ekosysteemien kykyä 
palautua luonnononnettomuuksien 
kaltaisten katastrofien jälkeen tuetaan 
parantamalla ennustusvalmiuksia, 
ennakkovaroituksia sekä heikkojen kohtien 
ja vaikutusten arvioimista, myös 
moniriskisen ulottuvuuden osalta. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 
resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla 
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon.

kriittiset ekosysteemit ja 
ekosysteemipalvelut, kuten makea vesi, 
meret ja valtameret, ilmanlaatu, luonnon 
monimuotoisuus, maankäyttö ja maaperä. 
Yhteiskuntien ja ekosysteemien kykyä 
palautua luonnononnettomuuksien 
kaltaisten katastrofien jälkeen tuetaan 
parantamalla ennustusvalmiuksia, 
ennakkovaroituksia sekä heikkojen kohtien 
ja vaikutusten arvioimista, myös 
moniriskisen ulottuvuuden osalta. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 
resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla 
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon. Kaikkien merkittävien 
luonnonvarojen saatavuutta ja 
tuottavuutta on analysoitava eri 
aluetasoilla, niin maailmanlaajuisella, 
alueellisella kuin paikallisella tasolla, ja 
niihin liittyviä sosioekonomisia 
seurauksia olisi analysoitava, jotta 
luodaan vaihtoehtoja poliittisia toimia 
varten.

Or. en

Tarkistus 864
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 
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ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnonvarojen ja ekosysteemien 
hoidosta, jotta ekologista tasapainoa 
horjuttavilta ilmasto- ja 
ympäristömuutoksilta vältyttäisiin tai 
niihin voitaisiin sopeutua ja kestävyyden 
takaavia institutionaalisia, taloudellisia, 
käyttäytymistieteellisiä ja teknologisia 
muutoksia voitaisiin edistää. Etusijalle
asetetaan politiikan kannalta kriittiset 
ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut, kuten 
makea vesi, meret ja valtameret, 
ilmanlaatu, luonnon monimuotoisuus, 
maankäyttö ja maaperä. Yhteiskuntien ja 
ekosysteemien kykyä palautua 
luonnononnettomuuksien kaltaisten
katastrofien jälkeen tuetaan parantamalla 
ennustusvalmiuksia, ennakkovaroituksia 
sekä heikkojen kohtien ja vaikutusten 
arvioimista, myös moniriskisen 
ulottuvuuden osalta. Tutkimuksella ja 
innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 
resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla 
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon.

ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnon- ja kulttuurivarojen sekä
ekosysteemien hoidosta, jotta ekologista 
tasapainoa horjuttavilta ilmasto- ja 
ympäristömuutoksilta vältyttäisiin tai 
niihin voitaisiin sopeutua ja kestävyyden 
takaavia institutionaalisia, taloudellisia, 
käyttäytymistieteellisiä ja teknologisia 
muutoksia voitaisiin edistää. Etusijalle 
asetetaan politiikan kannalta kriittiset 
ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut, kuten 
makea vesi, meret ja valtameret, 
ilmanlaatu, luonnon monimuotoisuus, 
maankäyttö ja maaperä. Yhteiskuntien ja 
ekosysteemien kykyä palautua 
luonnononnettomuuksien kaltaisten 
katastrofien jälkeen tuetaan parantamalla 
ennustusvalmiuksia, ennakkovaroituksia 
sekä heikkojen kohtien ja vaikutusten 
arvioimista, myös moniriskisen 
ulottuvuuden osalta. Tutkimuksella ja 
innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 
resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla 
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon.

Or. en

Tarkistus 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Rakennus-, kemikaali-, auto-, 
avaruusteknologia- sekä kone- ja 
laitealojen kaltaisilla aloilla, joiden 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1 000 
miljardia euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, kaikki riippuu raaka-
aineiden saannista. Unioni on 
rakennusmateriaalien suhteen 
omavarainen. Vaikka unioni kuuluu 
joidenkin teollisuusmineraalien suurimpiin 
tuottajiin maailmassa, se on kuitenkin 
useimpien tällaisten materiaalien 
nettotuoja. Unioni on myös suuresti 
riippuvainen metallimineraalien tuonnista 
ja täysin riippuvainen joidenkin kriittisten 
raaka-aineiden tuonnista.

Rakennus-, kemikaali-, auto-, 
avaruusteknologia- sekä kone- ja 
laitealojen kaltaisilla aloilla, joiden 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1 000 
miljardia euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, kaikki riippuu raaka-
aineiden saannista. Vaikka unioni kuuluu 
joidenkin teollisuusmineraalien suurimpiin 
tuottajiin maailmassa, se on kuitenkin 
useimpien tällaisten materiaalien 
nettotuoja. Unioni on myös suuresti 
riippuvainen metallimineraalien tuonnista 
ja täysin riippuvainen joidenkin kriittisten 
raaka-aineiden tuonnista.

Or. en

Tarkistus 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeisimmät suuntaukset ovat antaneet 
ymmärtää, että raaka-aineiden kysyntää 
ohjaa kehittyvien talousalueiden kysyntä ja 
tärkeimpien mahdollistavien 
teknologioiden nopea leviäminen. 
Euroopan on varmistettava, että sen rajojen 
sisä- ja ulkopuolelta tulevien raaka-
ainetoimitusten hallinto ja toimitukset ovat 
kestäviä kaikilla raaka-aineiden saannista
riippuvaisilla aloilla. Kriittisiä raaka-
aineita koskevan politiikan linjaukset 
esitellään raaka-aineita koskevassa 
komission aloitteessa.

Viimeisimmät suuntaukset ovat antaneet 
ymmärtää, että raaka-aineiden kysyntää 
ohjaa kehittyneiden talouksien jatkuva 
kysyntä, kehittyvien talousalueiden 
kehittyminen ja tärkeimpien 
mahdollistavien teknologioiden nopea 
leviäminen. Euroopan on varmistettava, 
että sen rajojen sisä- ja ulkopuolelta 
tulevien raaka-ainetoimitusten hallinto ja 
toimitukset ovat kestäviä kaikilla raaka-
aineista riippuvaisilla aloilla. Kriittisiä 
raaka-aineita koskevan politiikan linjaukset 
esitellään raaka-aineita koskevassa 
komission aloitteessa.
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Tarkistus 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan tarkoituksena onkin lisätä 
raaka-aineita koskevaa tietämyspohjaa ja 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja siihen, 
miten raaka-aineita voitaisiin etsiä, ottaa 
käyttöön, jalostaa, kierrättää ja ottaa talteen 
kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti, ja miten ne 
voitaisiin korvata taloudellisesti 
houkuttavilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus.

Toiminnan tarkoituksena onkin lisätä 
raaka-aineita koskevaa tietämyspohjaa ja 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja siihen, 
miten raaka-aineita voitaisiin etsiä, ottaa 
resurssitehokkaasti käyttöön, jalostaa, 
uudelleenkäyttää, kierrättää ja ottaa talteen 
kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti, ja miten ne 
voitaisiin korvata taloudellisesti 
houkuttavilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus.

Or. en

Tarkistus 868
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan tarkoituksena onkin lisätä 
raaka-aineita koskevaa tietämyspohjaa ja 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja siihen, 
miten raaka-aineita voitaisiin etsiä, ottaa 
käyttöön, jalostaa, kierrättää ja ottaa talteen 
kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti, ja miten ne 
voitaisiin korvata taloudellisesti 
houkuttavilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus.

Toiminnan tarkoituksena onkin lisätä sekä 
maaperän että merenpohjan raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja siihen, miten 
raaka-aineita voitaisiin etsiä, ottaa 
käyttöön, jalostaa, kierrättää ja ottaa talteen 
kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti, ja miten ne 
voitaisiin korvata taloudellisesti 
houkuttavilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus.
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Tarkistus 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 5.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Luonnonvarojen saatavuuden arviointia 
parannetaan. Tämä koskee muun muassa 
kaupunkikaivoksia (kaatopaikat ja 
kaivosjäte), syvän veden luonnonvaroja 
(esim. harvinaisten maamineraalien 
louhiminen merenpohjasta) ja niihin 
liittyviä epävarmuustekijöitä. Tämän 
tietämyksen avulla yhteiskunta voi oppia 
käyttämään tehokkaammin vähäisiksi 
käyviä tai ympäristölle haitallisia raaka-
aineita ja kierrättämään ja käyttämään niitä 
uudelleen tehokkaammin. Samassa 
yhteydessä kehitetään maailmanlaajuisia 
sääntöjä, käytänteitä ja standardeja 
taloudellisesti kannattavaan, ympäristön 
kannalta järkevään ja sosiaalisesti 
hyväksyttävään luonnonvarojen etsintään, 
käyttöönottoon ja jalostukseen maankäytön 
ja merten aluesuunnittelun käytänteet 
mukaan luettuina.

Luonnonvarojen saatavuuden arviointia 
parannetaan. Tämä koskee muun muassa 
kaupunkikaivoksia (kaatopaikat ja 
kaivosjäte), syvän veden luonnonvaroja 
(esim. harvinaisten maamineraalien 
louhiminen merenpohjasta), mineraalien 
ja niiden sivutuotteiden jalostamista ja 
niihin liittyviä epävarmuustekijöitä. Tämän 
tietämyksen avulla yhteiskunta voi oppia 
käyttämään tehokkaammin vähäisiksi 
käyviä tai ympäristölle haitallisia raaka-
aineita ja kierrättämään ja käyttämään niitä 
uudelleen tehokkaammin. Samassa 
yhteydessä kehitetään maailmanlaajuisia 
sääntöjä, käytänteitä ja standardeja 
taloudellisesti kannattavaan, ympäristön 
kannalta järkevään ja sosiaalisesti 
hyväksyttävään luonnonvarojen etsintään, 
käyttöönottoon ja jalostukseen maankäytön 
ja merten aluesuunnittelun käytänteet 
mukaan luettuina. Tässä yhteydessä on 
tärkeää pyrkiä kansainväliseen 
yhteistyöhön, mukaan luettuna yhteistyö 
paremman kansainvälisen 
resurssienhallinnan kehittämiseksi sekä 
kansallisia geologisia tutkimuksia 
koskeva yhteistyö. 

Or. en

Tarkistus 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 5.3.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5.3.2. Raaka-aineiden kestävien 
toimitusten ja käytön edistäminen (etsintä, 
käyttöönotto, jalostus, kierrätys ja 
talteenotto)

5.3.2. Raaka-aineiden kestävien ja 
tehokkaiden toimitusten, käytön ja 
uudelleenkäytön edistäminen (etsintä, 
käyttöönotto, jalostus, resurssitehokkuus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja talteenotto)

Or. en

Tarkistus 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 5.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden koko elinkaareen 
kohdistuvaa tutkimusta ja innovointia 
tarvitaan, jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaiselle teollisuudelle 
välttämättömien raaka-aineiden 
kohtuuhintaiset, luotettavat ja kestävät 
toimitukset ja hallinnointi. Luonnonvarojen 
käyttöä voidaan tehostaa kehittämällä ja 
hyödyntämällä taloudellisesti kannattavia, 
sosiaalisesti hyväksyttäviä ja 
ympäristöystävällisiä teknologioita
etsintää, käyttöönottoa ja jalostusta varten. 
Tässä hyödynnetään myös 
kaupunkikaivosten potentiaali. Unionin 
riippuvuutta primaariraaka-aineista 
voidaan myös vähentää uusilla ja 
taloudellisesti kannattavilla raaka-aineiden 
kierrätys- ja talteenottoteknologioilla, 
liiketoimintamalleilla ja -prosesseilla. 
Tähän sisältyy tarve käyttöiän 
pidentämiseen, laadukkaaseen 
kierrätykseen ja talteenottoon sekä 
luonnonvarojen tuhlaamisen huomattavaan 

Raaka-aineiden koko elinkaareen 
kohdistuvaa tutkimusta ja innovointia 
tarvitaan, jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaiselle teollisuudelle 
välttämättömien raaka-aineiden 
kohtuuhintaiset, luotettavat ja kestävät 
toimitukset ja hallinnointi. Luonnonvarojen 
käyttöä voidaan tehostaa kehittämällä ja 
hyödyntämällä taloudellisesti kannattavia, 
sosiaalisesti hyväksyttäviä ja 
ympäristöystävällisiä teknologioita 
etsintää, käyttöönottoa, jalostusta ja 
kierrätystä varten. Tässä hyödynnetään 
myös kaupunkikaivosten potentiaali. 
Unionin riippuvuutta primaariraaka-
aineista voidaan myös vähentää uusilla ja 
taloudellisesti kannattavilla raaka-aineiden 
kierrätys- ja talteenottoteknologioilla, 
liiketoimintamalleilla ja -prosesseilla. 
Tähän sisältyy tarve käyttöiän 
pidentämiseen, laadukkaaseen 
kierrätykseen ja talteenottoon sekä 
luonnonvarojen tuhlaamisen huomattavaan 
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vähentämiseen. Lähestymistapa kattaa 
koko elinkaaren saatavilla olevien raaka-
aineiden toimituksesta elinkaaren loppuun 
vähimmällä energiankäytöllä ja 
resurssivaatimuksilla.

vähentämiseen. Lähestymistapa kattaa 
koko elinkaaren saatavilla olevien raaka-
aineiden toimituksesta elinkaaren loppuun 
vähimmällä energiankäytöllä ja 
resurssivaatimuksilla.

Or. en

Tarkistus 872
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 5.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden koko elinkaareen 
kohdistuvaa tutkimusta ja innovointia 
tarvitaan, jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaiselle teollisuudelle 
välttämättömien raaka-aineiden 
kohtuuhintaiset, luotettavat ja kestävät 
toimitukset ja hallinnointi. Luonnonvarojen 
käyttöä voidaan tehostaa kehittämällä ja 
hyödyntämällä taloudellisesti kannattavia, 
sosiaalisesti hyväksyttäviä ja 
ympäristöystävällisiä teknologioita 
etsintää, käyttöönottoa ja jalostusta varten. 
Tässä hyödynnetään myös 
kaupunkikaivosten potentiaali. Unionin 
riippuvuutta primaariraaka-aineista 
voidaan myös vähentää uusilla ja 
taloudellisesti kannattavilla raaka-aineiden 
kierrätys- ja talteenottoteknologioilla, 
liiketoimintamalleilla ja -prosesseilla. 
Tähän sisältyy tarve käyttöiän 
pidentämiseen, laadukkaaseen 
kierrätykseen ja talteenottoon sekä 
luonnonvarojen tuhlaamisen huomattavaan 
vähentämiseen. Lähestymistapa kattaa 
koko elinkaaren saatavilla olevien raaka-
aineiden toimituksesta elinkaaren loppuun 
vähimmällä energiankäytöllä ja 
resurssivaatimuksilla.

Raaka-aineiden koko elinkaareen 
kohdistuvaa tutkimusta ja innovointia 
tarvitaan, jotta voidaan varmistaa
eurooppalaiselle teollisuudelle 
välttämättömien raaka-aineiden 
kohtuuhintaiset, luotettavat ja kestävät 
toimitukset ja hallinnointi. Luonnonvarojen 
käyttöä voidaan tehostaa kehittämällä ja 
hyödyntämällä taloudellisesti kannattavia, 
sosiaalisesti hyväksyttäviä ja 
ympäristöystävällisiä teknologioita 
etsintää, käyttöönottoa ja jalostusta varten. 
Tässä hyödynnetään myös 
kaupunkikaivosten potentiaali. Unionin 
riippuvuutta primaariraaka-aineista 
voidaan myös vähentää uusilla ja 
taloudellisesti kannattavilla raaka-aineiden 
kierrätys- ja talteenottoteknologioilla, 
liiketoimintamalleilla ja -prosesseilla. 
Tähän sisältyy tarve käyttöiän 
pidentämiseen, laadukkaaseen 
kierrätykseen ja talteenottoon sekä 
luonnonvarojen tavanomaisen kulutuksen 
ja tuhlaamisen huomattavaan 
vähentämiseen. Lähestymistapa kattaa 
koko elinkaaren saatavilla olevien raaka-
aineiden toimituksesta elinkaaren loppuun 
vähimmällä energiankäytöllä ja 
resurssivaatimuksilla.
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Perustelu

Soveltamalla innovointia raaka-aineiden koko arvoketjuun ei pyritä vähentämään 
huomattavasti raaka-aineiden käyttöä/kulutusta, vaan varmistamaan, että ne pysyvät 
taloudessa ja että niitä kierrätetään ja otetaan uudelleen käyttöön alkuperäisessä 
tarkoituksessa (esimerkiksi kierrätystalous). Seuraavan kymmenen vuoden aikana lienee 
hankalaa vähentää huomattavasti raaka-aineiden tavanomaista kulutusta. Lisäksi olisi 
otettava huomioon kilpailukyky koko maailman mittakaavassa.

Tarkistus 873
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 5.3.3 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
Euroopan kemianteollisuuden kasvava 
riippuvuus ulkoisista öljy- ja 
maakaasulähteistä kemian raaka-aineina. 
Euroopan kemianteollisuus on 
kiinnostunut viime vuosina yhä enemmän 
kotoperäisen hiilen käytöstä 
vaihtoehtoisena kemiallisena raaka-
aineena. Kotoperäisen hiilen käyttö 
muuta kuin energiaa varten voi tarjota 
pitkäaikaisia kehitysmahdollisuuksia 
monille eurooppalaisille kemianlaitoksille 
globaalien öljyvarojen ehtymisen ja 
tuottajamaiden poliittisen epävakauden 
vuoksi. Tulevaisuudessa 
jalostusteknologioita ja voimaloita olisi 
kehitettävä siten, että kotoperäisten 
hiilivarojen kaltaiset vaihtoehtoiset 
hiilivetylähteet voivat olla hyödyksi 
Euroopan kemianteollisuudelle.

Or. en

Tarkistus 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.3 kohta – 5.3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittava siirtyminen omavaraisempaan ja 
resurssitehokkaampaan talouteen edellyttää 
muutoksia kulttuurissa, käyttäytymisessä, 
sosioekonomiassa ja instituutioissa. 
Unionin raaka-ainesektorilla on yhä 
kasvava pula pätevistä työntekijöistä (myös 
kaivosteollisuudessa), ja tästä syystä 
yliopistojen välisiä kumppanuuksia on 
tehostettava ja geologisia tutkimuksia ja 
teollisuutta kannustettava. Lisäksi on 
erittäin tärkeää tukea innovatiivisten 
ekologisten taitojen kehittämistä. Suuri 
yleisö ei edelleenkään ole riittävästi 
tietoinen kotimaisten raaka-aineiden 
merkityksestä Euroopan taloudelle. 
Tarvittavien rakenteellisten muutosten 
helpottamiseksi tutkimuksella ja 
innovoinnilla pyritään voimauttamaan 
kansalaisia, poliittisia päättäjiä, käytännön 
toimijoita ja laitoksia.

Tarvittava siirtyminen omavaraisempaan ja 
resurssitehokkaampaan talouteen edellyttää 
muutoksia kulttuurissa, käyttäytymisessä, 
sosioekonomiassa ja instituutioissa. 
Unionin raaka-ainesektorilla on yhä 
kasvava pula pätevistä työntekijöistä (myös 
kaivosteollisuudessa), ja tästä syystä 
yliopistojen välisiä kumppanuuksia on 
tehostettava ja geologisia tutkimuksia ja 
teollisuutta kannustettava. Lisäksi on 
erittäin tärkeää tukea innovatiivisten 
ekologisten taitojen kehittämistä. Suuri 
yleisö ei edelleenkään ole riittävästi 
tietoinen raaka-aineiden merkityksestä 
Euroopan taloudelle. Tarvittavien 
rakenteellisten muutosten helpottamiseksi 
tutkimuksella ja innovoinnilla pyritään 
voimauttamaan kansalaisia, poliittisia
päättäjiä, käytännön toimijoita ja laitoksia.

Or. en

Tarkistus 875
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.4 kohta – 5.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia innovoinnin muotoja, sekä 
asteittaisia että radikaaleja muotoja, joissa 
yhdistetään teknologiaan, organisointiin, 
yhteiskuntaan, käyttäytymiseen, 
liiketoimintaan ja politiikkaan liittyvää 
innovointia ja vahvistetaan 
kansalaisyhteiskuntaan osallistumista, 
tuetaan. Näin luodaan pohjaa 

Kaikkia innovoinnin muotoja, sekä 
asteittaisia että radikaaleja muotoja, joissa 
yhdistetään teknologiaan, organisointiin, 
yhteiskuntaan, käyttäytymiseen, 
liiketoimintaan ja politiikkaan liittyvää 
innovointia ja vahvistetaan 
kansalaisyhteiskuntaan osallistumista, 
tuetaan. Näin luodaan pohjaa 
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kierrätystaloudelle, kun 
ympäristövaikutuksia vähennetään ja 
ympäristölle aiheutuvat 
heijastusvaikutukset otetaan huomioon. 
Näihin kuuluvat liiketoimintamallit, 
teollinen symbioosi, 
tuotepalvelujärjestelmät, tuotesuunnittelu, 
elinkaariajattelu ja kehdosta kehtoon 
-lähestymistapa. Tavoitteena on parantaa 
resurssitehokkuutta vähentämällä 
absoluuttisesti mitattuna tuotantopanoksia, 
jätettä ja vaarallisten aineiden päästöjä 
arvoketjussa sekä edistää uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja resurssien korvaamista. 
Pääasiassa pyritään helpottamaan 
teollisuuden ja etenkin pk-yritysten 
siirtymistä tutkimuksesta markkinoille aina 
prototyyppien kehittelystä niiden 
markkinoille saattamiseen ja replikointiin. 
Ekoinnovoijien verkottumisella pyritään 
myös lisäämään osaamisen jakamista ja 
liittämään tarjonta paremmin kysyntään.

kierrätystaloudelle, kun 
ympäristövaikutuksia vähennetään ja 
ympäristölle aiheutuvat 
heijastusvaikutukset otetaan huomioon. 
Näihin kuuluvat liiketoimintamallit, 
teollinen symbioosi, 
tuotepalvelujärjestelmät, tuotesuunnittelu, 
elinkaariajattelu ja kehdosta kehtoon 
-lähestymistapa. Tavoitteena on parantaa 
resurssitehokkuutta vähentämällä 
absoluuttisesti mitattuna tuotantopanoksia, 
jätettä ja vaarallisten aineiden päästöjä 
arvoketjussa sekä edistää uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja resurssien korvaamista. 
Pääasiassa pyritään helpottamaan 
teollisuuden ja etenkin pk-yritysten 
siirtymistä tutkimuksesta markkinoille aina 
prototyyppien kehittelystä niiden 
markkinoille saattamiseen kilpailukykyisin 
hinnoin ja replikointiin. Ekoinnovoijien 
verkottumisella pyritään myös lisäämään 
osaamisen jakamista ja liittämään tarjonta 
paremmin kysyntään.

Or. it

Tarkistus 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kattavat ympäristön havainnointi- ja 
tietojärjestelmät ovat välttämättömiä, kun 
pyritään varmistamaan näiden haasteiden 
käsittelyssä tarvittavien pitkän aikavälin 
tietojen saanti. Näitä järjestelmiä käytetään 
ilmaston, luonnonvarojen (myös raaka-
aineiden), ekosysteemien ja 
ekosysteemipalvelujen tilan, statuksen ja 
suuntauksien arvioimiseen ja 
ennustamiseen sekä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lievittämistä ja 

Kattavat ympäristön havainnointi- ja 
tietojärjestelmät ovat välttämättömiä, kun 
pyritään varmistamaan näiden haasteiden 
käsittelyssä tarvittavien pitkän aikavälin 
tietojen saanti. Näitä järjestelmiä käytetään 
ilmaston, luonnonvarojen (myös raaka-
aineiden), ekosysteemien ja 
ekosysteemipalvelujen tilan, statuksen ja 
suuntauksien arvioimiseen ja 
ennustamiseen sekä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lievittämistä ja 
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ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevien politiikkojen ja vaihtoehtojen 
arvioimiseen kaikilla talouden aloilla. 
Näistä järjestelmistä saatavaa tietoa ja 
osaamista käytetään strategisten resurssien 
älykkään käytön edistämiseen, näyttöön 
perustuvien politiikkojen kehittämisen 
tukemiseen, uusien ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen edistämiseen ja uusien 
mahdollisuuksien luomiseen 
maailmanmarkkinoilla.

ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevien politiikkojen ja vaihtoehtojen 
arvioimiseen kaikilla talouden aloilla. 
Näistä järjestelmistä saatavaa tietoa ja 
osaamista käytetään strategisten resurssien 
älykkään käytön edistämiseen, näyttöön 
perustuvien politiikkojen kehittämisen 
tukemiseen, uusien ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen edistämiseen, 
digitaalitekniikan käytön tukemiseen 
satelliittien avulla tapahtuvassa 
vesivarojen valvonnassa, seurannassa ja 
hallinnoinnissa ja uusien 
mahdollisuuksien luomiseen 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 877
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 5 kohta – 5.5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.5 a. Resurssitehokkuutta ja kierrätystä 
koskevien innovaatioiden kehittäminen
Tavoitteena on edistää 
resurssitehokkuutta koskevaa tutkimusta 
ja innovointia keskittyen erityisesti 
jätetuotteiden ja -materiaalien 
kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Tätä 
voidaan edistää perustamalla 
innovatiivisten teknologioiden keskuksia, 
jotka tukevat materiaalien käyttöön 
ottamista, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, 
ja tehostamalla jätehuollon menetelmiä ja 
prosesseja koskevaa alueellista 
yhteistyötä.

Or. en
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Tarkistus 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat

6. Eurooppalaisten yhteiskuntien ja 
yhteiskunnallisten muutosten 
ymmärtäminen

Or. en

Tarkistus 879
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset
yhteiskunnat

6. Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat
yhteiskunnat

Or. en

Tarkistus 880
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
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ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla, kuten valtio- ja 
yhteiskuntatieteissä, nousee tältä osin 
merkittävään asemaan. Euroopan 
strategioiden ja politiikkojen tavoitteiden 
täsmentämiseen, seurantaan ja 
arvioimiseen tarvitaan keskitettyä 
tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja laadullisista 
menetelmistä ja käsitteistä ja 
mukautettujen välineiden kehittämistä, 
jotta poliittiset päättäjät voivat arvioida 
suunniteltujen toimenpiteiden, etenkin 
sosiaalista osallisuutta, ihmisoikeuksia 
sekä kansainvälistä rauhaa ja vakautta
edistävien toimenpiteiden vaikutusta ja 
tuloksellisuutta.

Or. en

Tarkistus 881
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
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Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus 
yhteiskuntatieteiden aloilla ja 
humanistisilla aloilla nousee tältä osin 
merkittävään asemaan. Euroopan 
strategioiden ja politiikkojen tavoitteiden 
täsmentämiseen, seurantaan ja 
arvioimiseen tarvitaan keskitettyä 
tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Or. en

Tarkistus 882
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. Avoimen 
tutkimuksen menetelmiä koskevassa 
tutkimuksessa olisi myös osoitettava 
innovoinnista ja keksinnöistä saatava 
tehokkuuden lisäarvo ja innovointitoimiin 
osallistuvien mahdollisimman suuresta 
määrästä koituva lisäarvo. Tutkimuksella 
ja muilla toimilla tuetaan Eurooppa 
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politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

2020 -strategian ja muiden unionin 
ulkopolitiikan kannalta merkittävien 
politiikkojen täytäntöönpanoa. Tutkimus
humanistisilla aloilla voi nousta tältä osin 
merkittävään asemaan. Euroopan 
strategioiden ja politiikkojen tavoitteiden 
täsmentämiseen, seurantaan ja 
arvioimiseen tarvitaan keskitettyä 
tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Or. fr

Tarkistus 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus 
yhteiskuntatieteiden aloilla ja 
humanistisilla aloilla voi nousta tältä osin 
merkittävään asemaan. Euroopan 
strategioiden ja politiikkojen tavoitteiden 
täsmentämiseen, seurantaan ja 
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tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

arvioimiseen tarvitaan keskitettyä 
tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Or. en

Tarkistus 884
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus 
yhteiskuntatieteiden aloilla ja 
humanistisilla aloilla nousee tältä osin 
merkittävään asemaan. Euroopan 
strategioiden ja politiikkojen tavoitteiden 
täsmentämiseen, seurantaan ja 
arvioimiseen tarvitaan keskitettyä 
tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
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vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Or. en

Tarkistus 885
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tutkimusta, 
indikaattoreiden kehittämistä, teknologista 
edistystä, organisatorisia ratkaisuja ja 
uudenlaisia yhdessä toimimisen ja 
luomisen muotoja. Tutkimuksella ja muilla 
toimilla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian 
ja muiden unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi.
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Tarkistus 886
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 
vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista, yhteiskunnallista
ja poliittista osallisuutta, torjua köyhyyttä, 
edistää ihmisoikeuksia, digitaalista ja 
opetuksellista osallisuutta, tasa-arvoa, 
solidaarisuutta ja kulttuurien välistä 
dynamiikkaa tukemalla tieteidenvälistä 
tukimusta, indikaattoreita, teknologista 
edistystä, organisatorisia ratkaisuja ja 
uudenlaisia yhdessä toimimisen ja 
luomisen muotoja. Tutkimuksella ja muilla 
toimilla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian 
ja muiden unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla nousee tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja laatua koskevista 
analysointimenetelmistä sekä
mukautettujen välineiden kehittämistä, 
jotta poliittiset päättäjät voivat arvioida 
suunniteltujen toimenpiteiden, etenkin 
sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimenpiteiden vaikutusta ja 
tuloksellisuutta.

Or. en

Tarkistus 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

On tärkeää ottaa yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet mukaan itsenäisenä 
haasteena, jolla on vähintään yhtä 
tarkoituksenmukainen talousarvio kuin 
edellisessä puiteohjelmassa. Euroopan 
unionissa käsitellään merkittävää 
poliittista, taloudellista ja sosiaalista 
haastetta, johon on reagoitava 
mahdollisimman vastuullisesti ja tiukasti. 
Jos Euroopan "keskeinen haaste on 
talous- ja rahoitusjärjestelmän 
vakauttaminen lyhyellä aikavälillä niin, 
että samaan aikaan luodaan taloudellisia 
mahdollisuuksia tulevaisuutta varten", 
aiheeseen olisi reagoitava koulutuksen, 
työllisyyden, nuorison jne. kaltaisia 
tärkeitä tekijöitä koskevana haasteena, 
mikä edellyttää erikoistunutta tietoa 
yhteiskuntatieteistä ja humanistisista 
tieteistä Euroopan tasolla. Lisäksi olisi 
tuettava luovia yhteisöjä edistettäessä 
toimialojen tutkimusta ja innovointia sekä 
lisättäessä historiallisen perinnön ja 
kulttuuriperinnön arvoa, koska kulttuuria 
ja luovuutta koskevien oppiaineiden 
koulutuksella ja tutkimuksella luodaan 
valmiuksia, joilla tuetaan tietoon 
perustuvaa taloutta ja luodaan arvoa.

Or. en

Tarkistus 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.1.1. Älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistäminen

6.1.1. Älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistäminen ottaen huomioon 
Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen 
monimuotoisuus sekä sen 
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muutosdynamiikka

Or. en

Tarkistus 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Merkittävimmät yhteiskunnalliset 
haasteet eivät ole abstrakteja, vaan niillä 
on alueellinen ulottuvuus. Lisäksi 
luovuuteen ja innovointiin sekä 
sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja 
ympäristökysymyksiin liittyvät 
kaupunkien ongelmat on otettava niiden 
merkityksen vuoksi erityisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.1.2. Mukautumiskykyisten ja osallisuutta 
edistävien yhteiskuntien rakentaminen 
Euroopassa

6.1.2. Mukautumiskykyisten ja osallisuutta 
edistävien yhteiskuntien rakentaminen 
Euroopassa lujittamalla esimerkiksi 
epätasa-arvoon, väestönmuutokseen ja 
perhetilanteen muutokseen, 
liikkuvuuteen, koulutukseen ja 
sosiaalipolitiikkaan liittyvää 
tietämyspohjaa sekä kansalaisuutta

Or. en
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Tarkistus 891
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 

Jotta Euroopan sosiaalisia, poliittisia ja 
kulttuurisia muutoksia voitaisiin 
ymmärtää, on analysoitava muuttuvia 
demokraattisia käytänteitä ja odotuksia 
sekä identiteettien, monimuotoisuuden, 
alueiden, uskontojen, kulttuurien ja arvojen 
historiallista kehitystä. Tämä edellyttää 
myös Euroopan yhdentymishistorian 
ymmärtämistä. Uusien osallistavan 
innovoinnin urien avaamiseksi on myös 
tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
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siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

Or. fr

Tarkistus 892
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, kielten, 
uskontojen, kulttuurien ja arvojen 
historiallista kehitystä. Tämä edellyttää 
myös Euroopan yhdentymishistorian 
ymmärtämistä. Uusien osallistavan 
innovoinnin urien avaamiseksi on myös 
tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot sekä 
kielellinen monimuotoisuus ja 
monikielisyys kehittyvät, ideat ja 
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Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja, varsinkin kielitaitoja,
hankkimalla ja ihmisoikeuksia 
suojelemalla. Siksi keskeistä on 
analysoida, miten poliittiset järjestelmät 
reagoivat tai eivät reagoi tällaiseen 
yhteiskunnalliseen kehitykseen ja miten 
poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

Or. fr

Tarkistus 893
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
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tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien sisäisen ja välisen 
solidaarisuuden edistämiseksi on 
välttämätöntä löytää tapoja mukauttaa ja 
parantaa eurooppalaisia 
hyvinvointijärjestelmiä, julkisia palveluja 
ja politiikkojen laajempaa 
sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 894
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
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voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia ja 
yhteiskunnallisia käytänteitä ja odotuksia 
sekä identiteettien, monimuotoisuuden, 
alueiden, uskontojen, kielten, kulttuurien ja 
arvojen historiallista kehitystä. Tämä 
edellyttää myös Euroopan historian ja 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
käsitystä eurooppalaisesta julkisesta 
foorumista, julkisia palveluja ja 
politiikkojen laajempaa 
sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
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politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on myös tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistämiseksi on välttämätöntä löytää 
tapoja mukauttaa ja parantaa 
eurooppalaisia hyvinvointijärjestelmiä, 
julkisia palveluja ja politiikkojen 
laajempaa sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
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keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton, 
mukaan luettuna ilmastonmuutoksesta 
johtuva maahanmuutto, ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6.1.2 a. Pyrkimykset tehdä 
eurooppalaisista sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin 
malleista kansainvälisiä vertailukohtia
Eurooppa ja unioni ovat kehittäneet 
erityisen ja melko ainutlaatuisen 
yhdistelmän, jossa talouskehitys, korkean 
tason sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen 
tähtäävä sosiaalipolitiikka, demokratian 
ja oikeusvaltion periaatteen sekä 
ihmisoikeudet kattavat yhteiset 
humanistis-kulttuuriset arvot, 
kulttuuriperinnön monimuotoisuuden 
vaaliminen ja säilyttäminen sekä 
koulutuksen, tieteiden, taiteiden ja 
humanististen arvojen edistäminen 
toimivat yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kehityksen ja hyvinvoinnin moottoreina. 
Tämä Euroopan sosiaalinen malli on 
muokannut osaltaan Euroopan 



AM\909647FI.doc 107/177 PE492.826v02-00

FI

yhtenäisyyttä ja kansainvälistä roolia.
Globalisaatiota ja väestökehitystä, itse 
Euroopan integraatiota ja kansainvälisen 
talous- ja rahoitusympäristön 
painopisteiden muutoksia voidaan nyt 
pitää sekä tärkeinä haasteina että 
tekijöinä, jotka vaikuttavat talouskehitystä 
koskevien Euroopan sosiaalisten mallien 
monimuotoisuuteen ja tulevaisuuteen.
Siksi on käsiteltävä ensisijaisena aiheena 
tutkimusta, jolla voidaan syventää ja 
laajentaa tietämystämme näistä tekijöistä 
ja Euroopan haasteista ja siitä, kuinka 
julkisen sektorin politiikka voi olla 
vuorovaikutuksessa tärkeimpien 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden kanssa ja edistää niiden 
saavuttamista. 
On syytä harkita Euroopan yhteiskuntien 
ja talouksien asettamista 
vertailukohdaksi, koska ne ovat 
vahvistaneet Euroopan yhtenäisyyttä ja 
osallistamista taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen tärkeimpinä 
moottoreina, ja arvioitava ja vertailtava 
julkisen sektorin politiikkoja Euroopan 
eri haasteiden perusteella, ymmärrettävä 
Euroopan integraation lisäämisen uusia 
olosuhteita ja mahdollisuuksia ja 
arvioitava Euroopan sosiaalisen mallin ja 
sen yhteiskunnallisten, kulttuuristen, 
tieteellisten ja taloudellisten osatekijöiden 
merkitystä ja synergiaa, jotka tuottavat 
unionille suhteellista etua koko maailman 
tasolla. 

Or. en

Tarkistus 897
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.3 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat 
Euroopan erityiseen historialliseen, 
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen järjestelmään entistä 
enemmän. Kehittääkseen ulkoista 
toimintaansa naapurustossaan ja 
kauempana sekä asemaansa 
maailmanlaajuisena toimijana Euroopan on 
muiden maailman alueiden ja yhteiskuntien 
kanssa parannettava valmiuksiaan 
määritellä, priorisoida, selittää, arvioida ja 
edistää poliittisia tavoitteitaan yhteistyön 
lisäämiseksi taikka konfliktien estämiseksi 
tai ratkaisemiseksi. Tältä osin sen on myös 
parannettava valmiuksiaan ennakoida 
maailmanlaajuistumisen kehitystä ja 
vaikutuksia ja reagoida niihin. Tätä varten 
on tunnettava paremmin maailman muiden 
alueiden historiaa, kulttuureja ja 
sosioekonomisia järjestelmiä sekä 
valtioiden välisten toimijoiden asemaa ja 
vaikutusta. Euroopan on myös vaikutettava 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan 
keskeisillä alueilla, joita ovat esimerkiksi 
kauppa, kehitysyhteistyö, työ, 
talousyhteistyö, ihmisoikeudet, puolustus
ja turvallisuus. Tähän tarvitaan potentiaalia 
rakentaa uusia valmiuksia, olivatpa 
kyseessä välineet, järjestelmät ja analyysi-
instrumentit tai diplomatia virallisilla ja 
epävirallisilla kansainvälisillä areenoilla 
hallitusten tai hallituksista riippumattomien 
toimijoiden kanssa.

Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat 
Euroopan erityiseen historialliseen, 
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen järjestelmään entistä 
enemmän. Kehittääkseen ulkoista 
toimintaansa naapurustossaan ja 
kauempana sekä asemaansa 
maailmanlaajuisena toimijana Euroopan on 
muiden maailman alueiden ja yhteiskuntien 
kanssa parannettava valmiuksiaan ja 
tietämyspohjaansa määritellä, priorisoida, 
selittää, arvioida ja edistää poliittisia 
tavoitteitaan yhteistyön lisäämiseksi taikka 
konfliktien estämiseksi tai ratkaisemiseksi. 
Tältä osin sen on myös parannettava 
konflikteja koskevaa tietämyspohjaansa, 
konfliktin muuntamista ja yhteistyötä 
sekä valmiuksiaan ennakoida 
maailmanlaajuistumisen kehitystä ja 
vaikutuksia ja reagoida niihin. Tätä varten 
on tunnettava paremmin maailman muiden 
alueiden historiaa, kulttuureja ja 
sosioekonomisia järjestelmiä sekä 
valtioiden välisten toimijoiden asemaa ja 
vaikutusta. Euroopan on myös vaikutettava 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan 
keskeisillä alueilla, joita ovat esimerkiksi 
kauppa, kehitysyhteistyö, työ, 
talousyhteistyö, ihmisoikeudet, 
konfliktinesto, rauhanrakentaminen ja 
turvallisuus. Tähän tarvitaan potentiaalia 
rakentaa uusia valmiuksia, olivatpa 
kyseessä välineet, järjestelmät ja analyysi-
instrumentit tai diplomatia virallisilla ja 
epävirallisilla kansainvälisillä areenoilla 
hallitusten tai hallituksista riippumattomien 
toimijoiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 898
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.1.4. Tutkimuksen ja innovoinnin välisen 
kuilun kaventaminen Euroopassa 
Tutkimus- ja innovointisuorituksissa on 
Euroopassa suuria alueellisia eroja, joihin 
on puututtava. Toimenpiteillä pyritään 
ottamaan käyttöön huippuosaamista ja 
innovointia, ja näillä erillisillä 
toimenpiteillä pyritään täydentämään ja 
saamaan synergiaa koheesiopolitiikan 
mukaisten rahastojen politiikkojen ja 
toimien kanssa. Näitä ovat seuraavat 
toimenpiteet:

6.1.4. Tutkimuksen ja innovoinnin välisen 
kuilun kaventaminen Euroopassa

Tutkimus- ja innovointisuorituksissa on 
Euroopassa suuria alueellisia eroja, joihin 
on puututtava. Toimenpiteillä pyritään 
ottamaan käyttöön huippuosaamista ja 
innovointia, tunnistamaan tukitarpeet ja 
säilyttämään kapasiteetin kehittämiskyky 
ja erityisesti tutkimusinfrastruktuurin ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen 
EU12-maissa. Näillä erillisillä 
toimenpiteillä pyritään täydentämään ja 
saamaan synergiaa koheesiopolitiikan 
mukaisten rahastojen politiikkojen ja 
toimien kanssa. Näitä ovat seuraavat 
toimenpiteet:

Or. en

Tarkistus 899
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa kilpailun 

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
kaupunkien ja alueiden yhdistäminen 
kansainvälisesti johtavien vastaavien 
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avulla kansainvälisesti johtavien 
vastaavien tahojen kanssa muualla 
Euroopassa. Tähän liittyy 
huippututkimuslaitosten ja vähemmän 
kehittyneiden alueiden tiimiyttämistä, 
henkilöstövaihdon twinning-toimintaa, 
asiantuntijoiden neuvoja ja avustusta sekä 
yhteisten strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla. 
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 
klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

tahojen kanssa muualla Euroopassa. Tähän 
liittyy huippututkimuslaitosten ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tiimiyttämistä, henkilöstövaihdon 
twinning-toimintaa, asiantuntijoiden 
neuvoja ja avustusta sekä yhteisten 
strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
Horisontti 2020 -huippuohjelman varoista 
siirtymävaiheessa olevilla ja 
kilpailukykyisillä alueilla. Yhteyksien 
luomista innovatiivisiin klustereihin ja 
huippuosaamisen tunnistamista vähemmän 
kehittyneillä alueilla ja kehittyvillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

Or. en

Tarkistus 900
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa kilpailun 
avulla kansainvälisesti johtavien vastaavien 
tahojen kanssa muualla Euroopassa. Tähän 
liittyy huippututkimuslaitosten ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tiimiyttämistä, henkilöstövaihdon 
twinning-toimintaa, asiantuntijoiden 
neuvoja ja avustusta sekä yhteisten 
strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla. 
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa kilpailun 
avulla kansainvälisesti johtavien vastaavien 
tahojen kanssa muualla Euroopassa. Tähän 
liittyy erityisesti EU12-maihin keskittyen 
huippututkimuslaitosten ja vähemmän 
kehittyneiden alueiden tiimiyttämistä, 
henkilöstövaihdon twinning-toimintaa, 
asiantuntijoiden neuvoja ja avustusta sekä 
yhteisten strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla. 
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 
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klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

Or. en

Tarkistus 901
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten huippuhankkeiden etusijalle 
asettaminen hankerahoitusvalinnoissa, 
joissa yksi twinning-toimintaan 
osallistuva jäsen on vähemmän 
kehittyneeltä alueelta.

Or. en

Tarkistus 902
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– "ERA-tuolien" perustaminen 
tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Näin 
luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikkialla eurooppalaisella 
tutkimusalueella. Tähän sisältyy 
institutionaalista tukea kilpailukykyisen 
tutkimusympäristön luomiseen ja niiden 
olosuhteiden luomiseen, joilla 

– "ERA-tuolien" perustaminen 
tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Näin 
luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikkialla eurooppalaisella 
tutkimusalueella. Tähän sisältyy 
institutionaalista ja alueellista tukea 
kilpailukykyisen tutkimusympäristön 
luomiseen ja niiden olosuhteiden 
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huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään ja 
kehittymään niissä.

luomiseen, joilla 
huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään ja 
kehittymään niissä ja joilla nämä laitokset 
voidaan integroida alueellisiin 
innovoinnin ekosysteemeihin.

Or. en

Tarkistus 903
Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– "ERA-tuolien" perustaminen 
tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Näin 
luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikkialla eurooppalaisella 
tutkimusalueella. Tähän sisältyy 
institutionaalista tukea kilpailukykyisen 
tutkimusympäristön luomiseen ja niiden 
olosuhteiden luomiseen, joilla 
huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään ja 
kehittymään niissä.

– Enintään 40 "ERA-tuolin"
perustaminen tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Näin 
luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikkialla eurooppalaisella 
tutkimusalueella. Tähän sisältyy 
institutionaalista tukea kilpailukykyisen 
tutkimusympäristön luomiseen ja niiden 
olosuhteiden luomiseen, joilla 
huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään ja 
kehittymään niissä.

Or. en

Tarkistus 904
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– "ERA-tuolien" perustaminen – "ERA-tuolien" perustaminen 
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tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Näin 
luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikkialla eurooppalaisella 
tutkimusalueella. Tähän sisältyy 
institutionaalista tukea kilpailukykyisen 
tutkimusympäristön luomiseen ja niiden 
olosuhteiden luomiseen, joilla 
huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään ja 
kehittymään niissä.

tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Näin 
luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikkialla eurooppalaisella 
tutkimusalueella. Tähän sisältyy 
institutionaalista ja alueellista tukea 
kilpailukykyisen tutkimusympäristön 
luomiseen ja niiden olosuhteiden 
luomiseen, joilla 
huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään ja 
kehittymään niissä ja joilla nämä laitokset 
voidaan integroida alueellisiin 
innovoinnin ekosysteemeihin.

Or. en

Tarkistus 905
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Samanlaisten älykkäiden 
erikoistumisten alueiden kannustaminen 
verkostoitumiseen kansainvälisesti 
kilpailukykyisten arvoketjujen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 906
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
kehittämisen ja seurannan tukeminen. 
Politiikalle kehitetään tukijärjestely ja 
politiikan oppimista alueellisella tasolla
helpotetaan kansainvälisellä 
vertaisarvioinnilla ja parhaiden 
käytänteiden jakamisella.

– Älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
kehittämisen ja seurannan tukeminen. 
Politiikalle kehitetään tukijärjestely ja 
politiikan oppimista alueilla ja 
kaupungeissa helpotetaan kansainvälisellä 
vertaisarvioinnilla ja parhaiden 
käytänteiden jakamisella.

Or. en

Tarkistus 907
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Samanlaisten älykkäiden 
erikoistumisten alueiden ja kaupunkien 
kannustaminen verkostoitumiseen 
kansainvälisesti kilpailukykyisten 
arvoketjujen kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 908
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimuskapasiteetin luomisen 
vahvistaminen tukemalla muun muassa 
sitä, että vähemmän kehittyneiden 
alueiden tutkijat voivat perehtyä 
lääketieteellisiin, biologisiin ja muihin 
tieteellisiin tieto- ja näytepankkeihin ja 
kansallisten tieto-/näytepankkien luomista 
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vähiten kehittyneillä alueilla osana ERA-
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 909
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Käytännön toimenpiteiden 
toteuttaminen sen varmistamiseksi, että 
Horisontti 2020 -puiteohjelman avulla 
rahoitetun tutkimuksen tuloksia 
hyödynnetään ensisijaisesti unionissa. 

Or. it

Tarkistus 910
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tieteellisten ja akateemisten julkaisujen 
sekä tutkimuksista saatujen tietojen 
saatavuuden helpottaminen 
mahdollisimman laajasti kyseisillä 
alueilla.

Or. fr

Tarkistus 911
Gaston Franco
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kolmen spiraalin mallin 
kumppanuuksiin perustuvien verkostojen 
kehittämisen tukeminen alueilla, jotka 
voivat tehdä yhteistyötä koordinoidakseen 
edellä mainittua twinning-toimintaa, 
parhaiden käytänteiden vaihtamista, 
"ERA-tuolien" integroimista alueelliseen 
tutkimus- ja innovointijärjestelmään, 
tukea tunnistettuun alueelliseen 
toimivaltaan kytkeytyviä kansainvälisiä 
verkostoja ja vaihtaa älykkään 
erikoistumisten strategioita koskevia 
parhaita käytänteitä.

Or. en

Tarkistus 912
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten toimenpiteiden tukeminen, 
joilla edistetään EU12-maissa olevien 
tutkimuskeskusten asettumista johtamaan 
hankekonsortiota ja hankeorganisaatiota 
ja -hallintoa koskevaa koulutusta. 

Or. en

Tarkistus 913
Christian Ehler

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

6.2. [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 914
Teresa Riera Madurell

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.2.1. Näyttöpohjan vahvistaminen ja 
innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tukeminen

6.2.1. tietopohjan vahvistaminen ja 
innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tukeminen vaikeissa 
taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa

Or. en

Tarkistus 915
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Investointien arvioimista ja priorisoimista 
sekä innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen vahvistamista varten 
tuetaan tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen, Euroopan ja sen 
ulkopuolisten maiden järjestelmien ja 
toimijoiden analysoimista sekä 
indikaattorien, tiedon ja 
tietoinfrastruktuurien kehittämistä. Lisäksi 
tarvitaan ennakoivia toimia ja 
pilottihankkeita, talousanalyysiä, politiikan 
seurantaa, vastavuoroista oppimista, 
koordinointivälineitä ja -toimia sekä 
menettelytapojen kehittämistä 

Investointien arvioimista ja priorisoimista 
sekä innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen vahvistamista varten 
tuetaan tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen, Euroopan ja sen 
ulkopuolisten maiden järjestelmien ja 
toimijoiden analysoimista sekä 
indikaattorien, tiedon ja 
tietoinfrastruktuurien kehittämistä. Lisäksi 
tarvitaan ennakoivia toimia ja 
pilottihankkeita, talousanalyysiä, politiikan 
seurantaa, vastavuoroista oppimista, 
koordinointivälineitä ja -toimia sekä 
menettelytapojen kehittämistä 
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vaikutusarviointiin ja arvioimiseen. Näissä 
hyödynnetään tutkimusalan sidosryhmiltä, 
yrityksiltä, viranomaisilta ja kansalaisilta 
saatua suoraa palautetta.

vaikutusarviointiin ja arvioimiseen. Näissä 
hyödynnetään tutkimusalan sidosryhmiltä, 
yrityksiltä, viranomaisilta, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä ja 
kansalaisilta saatua suoraa palautetta.

Or. en

Tarkistus 916
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Investointien arvioimista ja priorisoimista 
sekä innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen vahvistamista varten 
tuetaan tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen, Euroopan ja sen 
ulkopuolisten maiden järjestelmien ja 
toimijoiden analysoimista sekä 
indikaattorien, tiedon ja 
tietoinfrastruktuurien kehittämistä. Lisäksi 
tarvitaan ennakoivia toimia ja 
pilottihankkeita, talousanalyysiä, politiikan 
seurantaa, vastavuoroista oppimista, 
koordinointivälineitä ja -toimia sekä 
menettelytapojen kehittämistä 
vaikutusarviointiin ja arvioimiseen. Näissä 
hyödynnetään tutkimusalan sidosryhmiltä, 
yrityksiltä, viranomaisilta ja kansalaisilta 
saatua suoraa palautetta.

Investointien arvioimista ja priorisoimista 
sekä innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen vahvistamista varten 
tuetaan tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen, Euroopan ja sen 
ulkopuolisten maiden järjestelmien ja 
toimijoiden analysoimista sekä
indikaattorien, tiedon ja 
tietoinfrastruktuurien kehittämistä. Lisäksi 
tarvitaan ennakoivia toimia ja 
pilottihankkeita, talousanalyysiä, politiikan 
seurantaa, vastavuoroista oppimista, 
koordinointivälineitä ja -toimia sekä 
menettelytapojen kehittämistä 
vaikutusarviointiin ja arvioimiseen. Näissä 
hyödynnetään tutkimusalan sidosryhmiltä, 
yrityksiltä, viranomaisilta, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä ja 
kansalaisilta saatua suoraa palautetta.

Or. en

Tarkistus 917
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.1 kohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Innovaatiounioni-aloitteen täytäntöönpanoa 
varten on tuettava (yksityistä ja julkista) 
markkinalähtöistä innovointia yritysten 
innovointivalmiuksien lisäämiseksi ja 
Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. 
Tämä edellyttää, että innovoinnin yleisiä 
puitekehyksiä parannetaan ja 
innovatiivisten yritysten kasvua estäviin 
erityisesteisiin puututaan. Voimakkaita 
innovoinnin tukimekanismeja (esim. 
parannettu klusterihallinto, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet ja 
verkostoyhteistyö), pitkälle erikoistuneita 
innovoinnin tukipalveluja (esim. teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinta/hyödyntäminen, 
innovoinnin hallinnointi ja 
hankkijaverkostot) ja julkisten 
innovointipolitiikkojen arviointeja tuetaan. 
Erityisesti pk-yrityksiä koskevia 
kysymyksiä varten on erityistavoite 
˝Innovaatio pk-yrityksissä˝.

Innovaatiounioni-aloitteen täytäntöönpanoa 
varten on tuettava (yksityistä ja julkista) 
markkinalähtöistä ja muuta kuin 
markkinalähtöistä innovointia yritysten 
innovointivalmiuksien lisäämiseksi ja 
Euroopan kilpailukyvyn sekä sosiaalisen, 
taloudellisen ja ekologisen 
palautumiskyvyn parantamiseksi. Tämä 
edellyttää, että innovoinnin yleisiä 
puitekehyksiä parannetaan ja 
innovatiivisten yritysten kasvua estäviin 
erityisesteisiin puututaan. Voimakkaita 
innovoinnin tukimekanismeja (esim. 
parannettu klusterihallinto, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet ja 
verkostoyhteistyö), pitkälle erikoistuneita 
innovoinnin tukipalveluja (esim. teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinta/hyödyntäminen, 
innovoinnin hallinnointi ja 
hankkijaverkostot) ja julkisten 
innovointipolitiikkojen arviointeja tuetaan. 
Erityisesti pk-yrityksiä koskevia 
kysymyksiä varten on erityistavoite 
"Innovaatio pk-yrityksissä".

Or. en

Tarkistus 918
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.1 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiounioni-aloitteen täytäntöönpanoa 
varten on tuettava (yksityistä ja julkista) 
markkinalähtöistä innovointia yritysten
innovointivalmiuksien lisäämiseksi ja 
Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. 
Tämä edellyttää, että innovoinnin yleisiä 
puitekehyksiä parannetaan ja 

Innovaatiounioni-aloitteen täytäntöönpanoa 
varten on tuettava (yksityistä ja julkista) 
markkinalähtöistä ja muuta kuin 
markkinalähtöistä innovointia yksityisen 
ja julkisen sektorin toimijoiden ja 
kansalaisten innovointivalmiuksien 
lisäämiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn 
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innovatiivisten yritysten kasvua estäviin 
erityisesteisiin puututaan. Voimakkaita 
innovoinnin tukimekanismeja (esim. 
parannettu klusterihallinto, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet ja 
verkostoyhteistyö), pitkälle erikoistuneita 
innovoinnin tukipalveluja (esim. teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinta/hyödyntäminen, 
innovoinnin hallinnointi ja 
hankkijaverkostot) ja julkisten 
innovointipolitiikkojen arviointeja tuetaan. 
Erityisesti pk-yrityksiä koskevia 
kysymyksiä varten on erityistavoite 
˝Innovaatio pk-yrityksissä˝.

sekä sosiaalisen ja ekologisen 
palautumiskyvyn parantamiseksi. Tämä 
edellyttää, että innovoinnin yleisiä 
puitekehyksiä parannetaan ja 
innovatiivisten yritysten kasvua estäviin 
erityisesteisiin puututaan. Voimakkaita 
innovoinnin tukimekanismeja (esim. 
parannettu klusterihallinto, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet ja 
verkostoyhteistyö), pitkälle erikoistuneita 
innovoinnin tukipalveluja (esim. teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinta/hyödyntäminen, 
innovoinnin hallinnointi ja 
hankkijaverkostot) ja julkisten 
innovointipolitiikkojen arviointeja tuetaan. 
Erityisesti pk-yrityksiä koskevia 
kysymyksiä varten on erityistavoite 
"Innovaatio pk-yrityksissä".

Or. en

Tarkistus 919
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.1 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhtenä tavoitteena on myös edistää 
sellaisten uusien välineiden kehittämistä, 
joilla voidaan lisätä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja niiden hallinnoinnin 
avoimuutta, parantaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien jakamista ja 
systematisoida lisenssien mallinnus, mikä 
helpottaa liiketoimia, mukaan lukien pk-
yritysten ja julkisten elinten mahdollisuus 
osallistua aktiivisemmin innovointiin.

Or. fr
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Tarkistus 920
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.1 kohta – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastellaan patenttirenkaiden 
muodostamista eräillä teknologian aloilla, 
jotta teollisuusoikeuksia voidaan käyttää 
yhteisesti oikeudenhaltijalle maksettavaa 
soveltuvaa korvausta vastaan.

Or. fr

Tarkistus 921
Teresa Riera Madurell

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.2.2. Uusien innovoinnin muotojen 
tutkiminen, mukaan lukien sosiaalinen 
innovointi ja luovuus

6.2.2. uusien innovoinnin muotojen 
tutkiminen ja ymmärtäminen, mukaan 
lukien sosiaalinen innovointi ja luovuus;

Or. en

Tarkistus 922
Teresa Riera Madurell

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.2.3. Yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa

Poistetaan.

Jos kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on 
mahdollisuus toimia innovaatiosyklissä, 
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innovoinnin tulosten laatu, merkittävyys, 
hyväksyttävyys ja kestävyys parantuvat, 
kun yhteiskunnan edut ja arvot otetaan 
niissä huomioon. Tämä edellyttää 
erityisten taitojen, tietämyksen ja 
valmiuksien hankkimista yksilön ja 
organisaation tasolla sekä kansallisella ja 
valtioiden välisellä tasolla. Yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja 
luovuutta pyritään vaalimaan edistämällä 
soveltuvia tieteiden opetusmenetelmiä ja 
tutkimalla niitä. Sukupuolten välistä tasa-
arvoa edistetään erityisesti tukemalla 
tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. Jotta 
osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen 
tutkimusten tulosten saatavuutta ja 
käyttöä kehitetään. Yhteistyössä 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
edistetään tutkimuksen ja innovoinnin 
eettistä säännöstöä, jonka perustana ovat 
muun muassa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan sisältyvät periaatteet 
ja kaikki asiaan liittyvä unionin 
lainsäädäntö ja yleissopimukset.

Or. en

Tarkistus 923
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.2.3. Yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa

6.2.3. Tiede yhteiskunnassa ja 
yhteiskuntaa varten

Or. en
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Tarkistus 924
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on 
mahdollisuus toimia innovaatiosyklissä, 
innovoinnin tulosten laatu, merkittävyys, 
hyväksyttävyys ja kestävyys parantuvat, 
kun yhteiskunnan edut ja arvot otetaan 
niissä huomioon. Tämä edellyttää erityisten 
taitojen, tietämyksen ja valmiuksien 
hankkimista yksilön ja organisaation 
tasolla sekä kansallisella ja valtioiden 
välisellä tasolla. Yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja luovuutta 
pyritään vaalimaan edistämällä soveltuvia 
tieteiden opetusmenetelmiä ja tutkimalla 
niitä. Sukupuolten välistä tasa-arvoa 
edistetään erityisesti tukemalla 
tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. Jotta 
osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen tutkimusten 
tulosten saatavuutta ja käyttöä kehitetään. 
Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa edistetään tutkimuksen ja 
innovoinnin eettistä säännöstöä, jonka 
perustana ovat muun muassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät 
periaatteet ja kaikki asiaan liittyvä unionin 
lainsäädäntö ja yleissopimukset.

Jos kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on 
mahdollisuus toimia innovaatiosyklissä, 
innovoinnin tulosten laatu, merkittävyys, 
hyväksyttävyys ja kestävyys parantuvat, 
kun yhteiskunnan edut ja arvot otetaan 
niissä huomioon. Tämä edellyttää erityisten 
taitojen, tietämyksen ja valmiuksien 
hankkimista yksilön ja organisaation 
tasolla sekä kansallisella ja valtioiden 
välisellä tasolla. Yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja luovuutta 
pyritään vaalimaan edistämällä soveltuvia 
tieteiden opetusmenetelmiä ja tutkimalla 
niitä. Naisten ja miesten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia olisi edistettävä 
erityisesti tukemalla tutkimuslaitoksissa 
tehtäviä organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. Jotta 
osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen tutkimusten 
tulosten saatavuutta ja käyttöä kehitetään. 
Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa edistetään tutkimuksen ja 
innovoinnin eettistä säännöstöä, jonka 
perustana ovat muun muassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät 
periaatteet ja kaikki asiaan liittyvä unionin 
lainsäädäntö ja yleissopimukset.

Or. en

Tarkistus 925
Gaston Franco
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on 
mahdollisuus toimia innovaatiosyklissä, 
innovoinnin tulosten laatu, merkittävyys, 
hyväksyttävyys ja kestävyys parantuvat, 
kun yhteiskunnan edut ja arvot otetaan 
niissä huomioon. Tämä edellyttää 
erityisten taitojen, tietämyksen ja 
valmiuksien hankkimista yksilön ja 
organisaation tasolla sekä kansallisella ja 
valtioiden välisellä tasolla. Yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja 
luovuutta pyritään vaalimaan edistämällä 
soveltuvia tieteiden opetusmenetelmiä ja 
tutkimalla niitä. Sukupuolten välistä tasa-
arvoa edistetään erityisesti tukemalla 
tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. Jotta 
osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen 
tutkimusten tulosten saatavuutta ja 
käyttöä kehitetään. Yhteistyössä 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
edistetään tutkimuksen ja innovoinnin 
eettistä säännöstöä, jonka perustana ovat 
muun muassa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan sisältyvät periaatteet 
ja kaikki asiaan liittyvä unionin 
lainsäädäntö ja yleissopimukset.

Tieteen ja yhteiskunnan välisen tehokkaan 
vuoropuhelun aikaansaamiseksi, uusien 
lahjakkuuksien hankkimiseksi tieteeseen 
ja tieteellisen huippuosaamisen 
yhdistämiseksi yhteiskunnalliseen 
tietoisuuteen ja vastuullisuuteen tuetaan 
seuraavia toimia:

– Houkuttelevat tieteelliset ja teknologiset 
urat nuorille opiskelijoille: edistetään 
tieteellisiä uria tieteen, teknologian ja 
insinööritieteen aloilla kouluissa; avataan 
yliopistoja nuorille opiskelijoille; alue- ja 
paikallisviranomaiset edistävät 
interaktiivisia ja houkuttelevia 
tiedemuseoita; edistetään kestävää 
vuorovaikutusta koulujen ja 
tutkimuslaitosten ja opiskelijoiden ja 
heidän vanhempiensa, tiedeaineiden 
opettajien ja tutkijoiden välillä; uutta 
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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 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6.2.3 a. Luovuudelle ja innovoinnille 
suotuisan taustan tarjoavien prosessien 
tutkiminen ja vertaileminen.
Ensisijaiseksi tavoitteeksi asetetaan 
parempi ymmärrys innovoinnin 
sosiaalisesta, kulttuurisesta, 
taloudellisesta ja poliittisesta kontekstista. 
Tarvitaan uutta tietämystä siitä, miten 
innovoivat yhteisöt kehittyvät ja 
menestyvät. Tämä edellyttää nykyisessä 
taloustilanteessa yksityiskohtaiseen ja 
järjestelmälliseen kenttätyöhön ja 
vertailuanalyysiin perustuvaa uutta 
näkemystä innovoivien sosiaalis-
taloudellisten ympäristöjen kestävyyttä 
koskevista edellytyksistä.
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus, 
ennakoitavissa oleva oikeudenkäyttö, 
koulutus, demokratia, suvaitsevaisuus ja 
moniarvoisuus ovat tekijöitä, joita on 
tarkasteltava huolellisesti, kun pyritään 
yksilöimään Euroopan verrannollisia 
etuja maailman tasolla ja hyödyntämään 
niitä paremmin ja parantamaan näyttöön 
perustuvaa innovointipolitiikan tukemista.
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Erityisesti on pyrittävä ymmärtämään, 
miten tärkeää on koulutuksen ja 
aivovuodon riskin kannalta, että nuoret 
hahmottavat innovoinnin tarjoamat 
mahdollisuudet nykyisessä 
taloustilanteessa, jossa monia EU:n 
alueita vaivaa korkea työttömyys. 
On ymmärrettävä paremmin 
riskinhallintapolitiikkojen merkitys 
suhteessa innovointipolitiikkaan sekä 
innovointitekijöiden ja -toimijoiden 
muokkaamiseen. Innovoinnin yhteydessä 
on erittäin tärkeää selvittää eräät nykyiset 
ristiriidat, kuten riskeistä ja ennalta 
varautumisesta käytävä keskustelu tai 
erillisten sääntely-ympäristöjen merkitys, 
mikä edellyttää uusia ennakkoluulottomia 
tieteellisiä lähestymistapoja.

Or. en

Tarkistus 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.2.4. Johdonmukaisen ja tehokkaan 
yhteistyön edistäminen kolmansien maiden 
kanssa

6.2.4. Sen ymmärtäminen, miten 
johdonmukainen ja tehokas tutkimukseen 
ja jatkokoulutukseen liittyvä yhteistyö
kolmansien maiden kanssa edistää 
innovointia

Or. en

Tarkistus 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.4 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Horisontaalisilla toimilla varmistetaan 
kansainvälisen yhteistyön strateginen 
kehittäminen Horisontti 2020 -strategian 
yhteydessä ja puututaan monialaisiin 
toimintapoliittisiin tavoitteisiin. 
Toimintapoliittista vaihtoa, vastavuoroista 
oppimista ja prioriteettien asettamista 
helpotetaan toimilla, joilla tuetaan 
kolmansien maiden, alueiden, 
kansainvälisten foorumien ja 
organisaatioiden kanssa kahdenvälisesti, 
monenvälisesti ja kahden alueen välisesti 
käytävää poliittista vuoropuhelua 
tutkimuksesta ja innovoinnista. Näin myös 
edistetään vastavuoroista pääsyä ohjelmiin 
ja yhteistyön vaikutuksen arvioimista. 
Verkottumis- ja twinning-toiminnalla 
helpotetaan optimaalisten kumppanuuksien 
luomista tutkimus- ja innovaatioalan 
toimijoiden välillä molemmin puolin ja 
parannetaan pätevyyttä ja 
yhteistyövalmiuksia vähemmän 
kehittyneissä kolmansissa maissa. Toimilla 
edistetään unionin ja kansallisten 
yhteistyöpolitiikkojen ja -ohjelmien 
koordinointia sekä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden kolmansien 
maiden kanssa toteutettavia yhteisiä toimia, 
joilla pyritään lisäämään toimien yleistä 
vaikuttavuutta. Eurooppalaisen 
tutkimuksen ja innovoinnin "läsnäoloa"
kolmansissa maissa lujitetaan ja lisätään 
erityisesti edistämällä eurooppalaisten 
"tiede- ja innovaatiotalojen" luomista, 
palvelujen tarjoamista eurooppalaisille 
organisaatioille, jotka laajentavat 
toimintaansa kolmansiin maihin, ja yhdessä 
kolmansien maiden kanssa perustettavien 
tutkimuskeskusten avaamista muista 
jäsenvaltioista ja assosioituneista maista 
tuleville organisaatioille tai tutkijoille.

Horisontaalisilla toimilla varmistetaan 
kansainvälisen yhteistyön strateginen 
kehittäminen Horisontti 2020 -strategian 
yhteydessä ja puututaan monialaisiin 
toimintapoliittisiin tavoitteisiin. 
Toimintapoliittisen vaihdon, 
vastavuoroisen oppimisen ja prioriteettien 
asettamisen helpottamiseksi on 
hahmotettava ja edistettävä toimia, joilla 
tuetaan kolmansien maiden, alueiden, 
kansainvälisten foorumien ja 
organisaatioiden kanssa kahdenvälisesti, 
monenvälisesti ja kahden alueen välisesti 
käytävää poliittista vuoropuhelua 
tutkimuksesta ja innovoinnista. Näin myös 
edistetään vastavuoroista pääsyä ohjelmiin 
ja yhteistyön vaikutuksen arvioimista. 
Verkottumis- ja twinning-toiminnalla 
helpotetaan optimaalisten kumppanuuksien 
luomista tutkimus- ja innovaatioalan 
toimijoiden välillä molemmin puolin ja 
parannetaan pätevyyttä ja 
yhteistyövalmiuksia vähemmän 
kehittyneissä kolmansissa maissa. Toimilla 
kartoitetaan ja edistetään unionin ja 
kansallisten yhteistyöpolitiikkojen ja 
-ohjelmien koordinointia sekä 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden 
kolmansien maiden kanssa toteutettavia 
yhteisiä toimia, joilla pyritään lisäämään 
toimien yleistä vaikuttavuutta. 
Eurooppalaisen tutkimuksen ja innovoinnin 
"läsnäoloa" kolmansissa maissa lujitetaan 
ja lisätään erityisesti edistämällä 
eurooppalaisten "tiede- ja 
innovaatiotalojen" luomista, palvelujen 
tarjoamista eurooppalaisille 
organisaatioille, jotka laajentavat 
toimintaansa kolmansiin maihin, ja yhdessä 
kolmansien maiden kanssa perustettavien 
tutkimuskeskusten avaamista muista 
jäsenvaltioista ja assosioituneista maista 
tuleville organisaatioille tai tutkijoille.

Or. en
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Tarkistus 929
Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Carvalhon mietinnön tarkistukseen 58. Era-tuolien määrälle on asetettava 
yläraja.

Tarkistus 930
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

6.2 a. Pohtivat yhteiskunnat –
kulttuuriperintö ja eurooppalainen 
identiteetti
Tavoitteena on edistää ymmärtämystä 
Euroopan älyllisestä perustasta: sen 
historiasta ja monista eurooppalaisista ja 
muista kuin eurooppalaisista vaikutteista 
inspiraation lähteenä nykypäivän 
elämälle. Eurooppaa leimaavat erilaisten 
perinteiden kirjo sekä alueelliset ja 
kansalliset identiteetit. Tämä moninaisuus 
ja sen tarjoamat mahdollisuudet olisi 
tunnistettava ja niitä olisi käsiteltävä.
Eurooppalaisissa kokoelmissa eri 
kirjastoissa, myös digitaalisissa, 
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arkistoissa, museoissa, gallerioissa ja 
muissa julkisissa instituutioissa on 
runsaasti monipuolista ja 
hyödyntämätöntä tutkimisen arvoista 
asiakirja-aineistoa ja esineistöä. Nämä 
arkistoresurssit, aineeton perintö mukaan 
luettuna, edustavat yksittäisten 
jäsenvaltioiden historiaa mutta myös 
Euroopan unionin kollektiivista perintöä. 
joka on syntynyt aikojen kuluessa. 
Tällainen materiaali olisi tuotava myös 
uusien ja innovoivien teknologioiden sekä 
integroitujen tietopalvelujen avulla 
tutkijoiden ja kansalaisten saataville, jotta 
he voisivat katsoa tulevaisuuteen 
menneisyyden arkistojen kautta ja edistää 
eurooppalaista osallistuvaa älykkyyttä. 
Näissä muodoissa olevan 
kulttuuriperinnön saatavuus ja 
säilyttäminen ovat tarpeen, jotta voidaan 
ylläpitää elinvoimaisia yhteyksiä 
Euroopan kulttuureiden sisällä ja välillä 
myös käsittelemällä kulttuuriperinnön 
merkitystä jälkiteollisen talouden vahvana 
talouden moottorina ja kestävän 
talouskasvun edistäjänä.

Or. en

Tarkistus 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME's) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

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

Tarkistus 932
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3. [...] Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 933
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.3. Turvalliset yhteiskunnat 6.3. Ihmisten turvallisuuden lisääminen 
sekä vapauden ja kansalaisvapauksien 
suojeleminen

Or. en

Tarkistus 934
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia ja ihmisen tai 
luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. 
Nämä uhat voivat ylittää maiden rajat, ja 
niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla 
vakavia seurauksia keskeisillä aloilla 
kuten energian, liikenteen, 
terveydenhoidon, rahoituksen tai 
televiestinnän aloilla.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 935
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia ja ihmisen tai 
luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. Nämä 
uhat voivat ylittää maiden rajat, ja niiden 
kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla vakavia 
seurauksia keskeisillä aloilla kuten 
energian, liikenteen, terveydenhoidon, 
rahoituksen tai televiestinnän aloilla.

Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia ja 
-haasteita, kuten rikollisuutta, terrorismia, 
etnisiä ja poliittisia konflikteja ja ihmisen 
tai luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. Nämä 
haasteet voivat ylittää maiden rajat, ja 
niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla vakavia 
seurauksia keskeisillä aloilla kuten 
energian, liikenteen, terveydenhoidon, 
rahoituksen tai televiestinnän aloilla.

Or. en

Tarkistus 936
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia ja ihmisen tai 
luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. Nämä 
uhat voivat ylittää maiden rajat, ja niiden 
kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 

Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia, laitonta 
maahanmuuttoa ja ihmisen tai luonnon 
aiheuttamista onnettomuuksista johtuvia 
suuren luokan hätätilanteita. Nämä uhat 
voivat ylittää maiden rajat, ja niiden 
kohteet voivat olla fyysisiä tai 
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julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla vakavia 
seurauksia keskeisillä aloilla kuten 
energian, liikenteen, terveydenhoidon, 
rahoituksen tai televiestinnän aloilla.

kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla vakavia
seurauksia keskeisillä aloilla kuten 
energian, liikenteen, terveydenhoidon, 
rahoituksen tai televiestinnän aloilla.

Or. it

Tarkistus 937
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden uhkien ennakoimiseksi, 
estämiseksi ja hallitsemiseksi on tarpeen 
kehittää ja soveltaa innovatiivisia
teknologioita, ratkaisuja, 
ennakointivälineitä ja osaamista, lisätä 
palveluntuottajien ja käyttäjien välistä 
yhteistyötä, etsiä siviiliturvallisuuden 
ratkaisuja, parantaa Euroopan 
turvallisuus-, tieto- ja viestintätekniikka-
ja palvelualojen kilpailukykyä sekä estää 
ja torjua yksityisyysturvan ja 
ihmisoikeuksien rikkomista internetissä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden uhkien ennakoimiseksi, estämiseksi 
ja hallitsemiseksi on tarpeen kehittää ja 

Näiden uhkien ennakoimiseksi, estämiseksi 
ja hallitsemiseksi on tarpeen kehittää ja 
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soveltaa innovatiivisia teknologioita, 
ratkaisuja, ennakointivälineitä ja osaamista, 
lisätä palveluntuottajien ja käyttäjien 
välistä yhteistyötä, etsiä 
siviiliturvallisuuden ratkaisuja, parantaa 
Euroopan turvallisuus-, tieto- ja 
viestintätekniikka- ja palvelualojen 
kilpailukykyä sekä estää ja torjua 
yksityisyysturvan ja ihmisoikeuksien 
rikkomista internetissä.

soveltaa innovatiivisia teknologioita, 
ratkaisuja, ennakointivälineitä ja osaamista, 
lisätä palveluntuottajien ja käyttäjien 
välistä yhteistyötä, etsiä 
siviiliturvallisuuden ratkaisuja, parantaa 
Euroopan turvallisuus-, tieto- ja 
viestintätekniikka- ja palvelualojen 
kilpailukykyä sekä estää ja torjua 
yksityisyysturvan ja ihmisoikeuksien 
rikkomista internetissä. Lisäksi on 
tutkittava tällaisten uhkien sosiaalisia 
näkökohtia, jotta voidaan ymmärtää 
näiden uhkien syitä ja seurauksia ja 
auttaa kehittämään tehokkaita 
sosiaalipolitiikan reagointitapoja.

Or. en

Tarkistus 939
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden uhkien ennakoimiseksi, estämiseksi 
ja hallitsemiseksi on tarpeen kehittää ja 
soveltaa innovatiivisia teknologioita, 
ratkaisuja, ennakointivälineitä ja osaamista, 
lisätä palveluntuottajien ja käyttäjien 
välistä yhteistyötä, etsiä 
siviiliturvallisuuden ratkaisuja, parantaa 
Euroopan turvallisuus-, tieto- ja 
viestintätekniikka- ja palvelualojen 
kilpailukykyä sekä estää ja torjua 
yksityisyysturvan ja ihmisoikeuksien 
rikkomista internetissä.

Näiden uhkien ennakoimiseksi, estämiseksi 
ja hallitsemiseksi on tarpeen kehittää ja 
soveltaa innovatiivisia teknologioita, 
ratkaisuja, ennakointivälineitä ja osaamista, 
lisätä palveluntuottajien ja käyttäjien 
välistä yhteistyötä, etsiä 
siviiliturvallisuuden ratkaisuja sekä estää ja 
torjua yksityisyysturvan ja ihmisoikeuksien 
rikkomista internetissä.

Or. en

Tarkistus 940
Christian Ehler
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 941
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Turvallisuusalan tutkimuksen 
koordinoiminen ja parantaminen on siksi
keskeinen tekijä. Sen avulla voidaan 
kartoittaa nykyiset tutkimustoimet, myös 
ennakoivat toimet, ja parantaa 
koordinointiin liittyviä oikeudellisia 
edellytyksiä ja menettelyjä, 
esinormatiivinen toiminta mukaan 
luettuna. Toimissa noudatetaan 
tehtävälähtöistä lähestymistapaa ja niissä 
otetaan huomioon asiaan kuuluvat 
yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Niillä 
tuetaan unionin sisä- ja ulkopoliittiseen 
turvallisuuteen liittyviä politiikkoja, 
puolustuspolitiikkoja ja asiaan liittyviä 
Lissabonin sopimuksen uusia säännöksiä ja 
varmistetaan tietoverkkoturvallisuus, 
-luottamus ja -yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla. Toimilla pyritään 
saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet.

Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen tiiviimpi osallistuminen sekä 
poliittisten tieteiden, yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tiiviimpi 
sisällyttäminen turvallisuusalan 
tutkimukseen on siten keskeinen tekijä. 
Sen avulla voidaan kartoittaa nykyiset 
tutkimustoimet ja parantaa toteutetun 
toiminnan relevanttiutta sekä 
perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
kunnioittamista. Toimissa noudatetaan 
tutkimuksen yhteiskunnallisiin 
huolenaiheisiin kytkevää lähestymistapaa 
ja niissä otetaan huomioon asiaan kuuluvat 
yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Niillä 
tuetaan unionin sisä- ja ulkopoliittiseen 
turvallisuuteen liittyviä politiikkoja ja 
asiaan liittyviä Lissabonin sopimuksen 
uusia säännöksiä ja varmistetaan 
tietoverkkoturvallisuus, -luottamus ja 
-yksityisyys digitaalisilla sisämarkkinoilla. 
Toimilla pyritään saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet.

Or. en
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Tarkistus 942
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.1. Rikollisuuden ja terrorismin 
torjunta

Poistetaan.

Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan 
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, 
liikenne, terveydenhoito, elintarvikkeet, 
vesi, energia, logistiikka ja toimitusketjut 
sekä ympäristö). Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta.

Or. en

Tarkistus 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.3.1. Rikollisuuden ja terrorismin torjunta 6.3.1. Rikollisuuden ja terrorismin torjunta, 
mukaan luettuna tällaisiin kysymyksiin 
liittyvät yhteiskunnalliset seikat sekä 
sosiaalipolitiikan tehokkaiden toimien 
yksilöiminen näiden ongelmien 



PE492.826v02-00 140/177 AM\909647FI.doc

FI

ratkaisemiseksi

Or. en

Tarkistus 944
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan 
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, 
liikenne, terveydenhoito, elintarvikkeet, 
vesi, energia, logistiikka ja toimitusketjut 
sekä ympäristö). Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 



AM\909647FI.doc 141/177 PE492.826v02-00

FI

aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, liikenne, 
terveydenhoito, elintarvikkeet, vesi, 
energia, logistiikka ja toimitusketjut sekä 
ympäristö). Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta.

aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. Se 
edellyttää syiden ja vaikutusten 
ymmärtämistä sekä uusien teknologioiden 
ja valmiuksien kehittämistä (myös 
tietoverkkorikollisuutta ja 
verkkoterrorismia vastaan) tukemaan
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, liikenne, 
terveydenhoito, elintarvikkeet, vesi, 
energia, logistiikka ja toimitusketjut sekä 
ympäristö). Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta. Lisäksi on otettava 
huomioon rikollisuutta ja terrorismia 
koskevat yhteiskunnalliset ja 
käyttäytymiseen liittyvät seikat, jotta 
voidaan ymmärtää paremmin 
rikollisuuden ja terrorismin syitä ja 
vaikutuksia ja yksilöidä sosiaalipolitiikan 
tehokkaita toimia näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 946
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 

Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan sekä konfliktien että 
yhteistyön taustalla vaikuttavien syiden 
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ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, liikenne, 
terveydenhoito, elintarvikkeet, vesi, 
energia, logistiikka ja toimitusketjut sekä 
ympäristö). Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta.

ymmärtämistä, uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan 
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämiä oikeusvaltion 
periaatteita, demokraattista 
vastuuvelvollisuutta, vastuullista ja 
avointa turvallisuusalaa ja oikeuslaitosta 
sekä terveyden, elintarvikkeiden, veden ja 
ympäristön turvaamista. Uusilla 
analyyttisilla välineillä ja käsitteillä, 
teknologioilla ja erityisillä valmiuksilla 
autetaan suojelemaan elintärkeitä 
infrastruktuureita, järjestelmiä ja palveluja 
(mukaan luettuna viestintä, liikenne, 
terveydenhuolto, elintarvikkeet, vesi, 
energia, logistiikka- ja toimitusketju ja 
ympäristö). Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta.

Or. en

Tarkistus 947
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarvitaan tutkimusta, jolla selvitetään 
syyt, jotka johtavat ihmisten 
radikaalistumiseen ja väkivaltaisuuksiin 
sekä yksilöidään sosiaalipolitiikan 
tehokkaita toimia näihin syihin 
puuttumista varten. Pyrkimyksenä on 
tehdä tutkimusta, jonka avulla saadaan 
sekä näyttöä että sosiaalipolitiikan 
ehdotuksia, jotka estävät tehokkaasti 
väkivaltaisuuksiin johtavan 
radikaalistumisen ja kanavoivat 
yhteiskunnallisen tyytymättömyyden 
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rauhanomaisiin ja demokraattisiin 
mielenosoituksiin ja vuoropuheluun.

Or. en

Tarkistus 948
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tehdään kansalaisten ja vaaleilla 
valittujen edustajien myötävaikutuksella 
tutkimusta siitä, millaisia riskejä 
yhteiskunta on valmis ottamaan 
voidakseen vähentää häiriöitä aiheuttavia 
terrorismin vastaisia toimia. Tämä 
edellyttää järjestelmällistä osallistumista 
tieteellisessä kontekstissa suunniteltavaan 
ja käytävään vuoropuheluun, jolla 
pyritään määrittämään riskien rajat ja 
niiden häiriöiden rajat, jotka kansalaiset 
ovat valmiit hyväksymään, sekä näiden 
edellyttämät kompromissit. Tutkimuksessa 
olisi pyrittävä luomaan perusta näyttöön 
perustuvaa päätöksentekoa ja 
yhteiskunnalliset realiteetit huomioon 
ottavaa poliittista vuoropuhelua varten.

Or. en

Tarkistus 949
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 C kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenmukaisen tilanteen 
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palauttamiseen tähtäävän oikeuden 
prosesseilla voidaan edistää 
terrorisminvastaisen strategian mukaista 
ennaltaehkäisyä ja varautumista. 
Tutkimuksessa olisi käsiteltävä myös sitä, 
missä määrin terrori-iskujen uhrit 
kykenevät tekemään oikeudenmukaisen 
tilanteen palauttamiseen tähtäävän 
oikeuden prosesseissa yhteistyötä 
todellisten tai mahdollisten 
rikoksentekijöiden kanssa lisätäkseen 
keskinäistä ymmärtämystä sekä 
terrorismin syistä että terrorismin 
vaikutuksista uhreihin. Tutkimuksessa 
olisi myös tarkasteltava, miten 
oikeudenmukaisen tilanteen 
palauttamiseen tähtäävän oikeuden 
prosesseilla kyetään ehkäisemään ennalta 
riskiryhmien radikaalistumista ja 
väkivaltaisuuksien käynnistämistä. 
Tutkimuksessa olisi lopuksi selvitettävä, 
miten oikeudenmukaisen tilanteen 
palauttamiseen tähtäävällä oikeudella 
kyetään edistämään yhteisöjen toipumista 
vakavista terrorismirikoksista. 

Or. en

Tarkistus 950
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.1 kohta – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välikohtausten välttämiseksi 
tutkimuksessa olisi keskityttävä 
selvittämään yksilötasolla tai tietyn 
yhteiskuntaryhmän tasolla ilmenevät syyt, 
jotka kytkeytyvät rikoksiin ja poliittiseen 
radikalisoitumiseen, mukaan luettuna 
poliittisen väkivallan äärimmäiset 
ilmenemismuodot, kuten terrori-iskut. 
Yhteiskuntatieteissä, etenkin 
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sosiologiassa, psykologiassa ja 
valtiotieteissä on kehitetty soveltuvia 
tutkimusmenetelmiä ja teorioita, joiden 
avulla voidaan saada vastauksia tällaisiin 
tutkimuskysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 951
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.2. Turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla

Poistetaan.

Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan 
myös systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 
Eurosur-järjestelmää täysimääräisesti 
hyödyntäen. Niitä kehitetään ja testataan 
tehokkuuden, oikeudellisten ja eettisten 
periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun 
muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 952
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.2. Turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla

Poistetaan.

Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan 
myös systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 
Eurosur-järjestelmää täysimääräisesti 
hyödyntäen. Niitä kehitetään ja testataan 
tehokkuuden, oikeudellisten ja eettisten 
periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun 
muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 953
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan 
myös systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 

Poistetaan.
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Eurosur-järjestelmää täysimääräisesti 
hyödyntäen. Niitä kehitetään ja testataan 
tehokkuuden, oikeudellisten ja eettisten 
periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun 
muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 954
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan myös 
systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 
Eurosur-järjestelmää täysimääräisesti 
hyödyntäen. Niitä kehitetään ja testataan 
tehokkuuden, oikeudellisten ja eettisten 
periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun muassa 
lisäämällä yhteistyötä ehdokasmaiden, 
mahdollisten ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.

Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan myös 
systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 
Euroopan rajavalvontajärjestelmää 
(Eurosur) täysimääräisesti hyödyntäen. 
Niitä kehitetään ja testataan tehokkuuden, 
oikeudellisten ja eettisten periaatteiden 
noudattamisen, oikeasuhtaisuuden, 
sosiaalisen hyväksynnän ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen suhteen. 
Tutkimuksella tuetaan myös Euroopan 
yhdennetyn rajavalvonnan parantamista 
muun muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.
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Or. en

Perustelu

Lyhenteet on purettava auki.

Tarkistus 955
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.3. Tietoverkkoturvallisuuden 
varmistaminen

Poistetaan.

Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. 
Sitä varten tarvitaan systeemejä, 
verkostoja, yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja 
palveluja, myös pilvipalveluja, joissa 
otetaan huomioon monenlaisten 
teknologioiden yhteentoimivuus. 
Tutkimuksen avulla estetään, havaitaan 
ja hallitaan verkkohyökkäyksiä 
reaaliaikaisesti monilla aloilla ja 
lainkäyttöalueilla ja suojellaan kriittisiä 
tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 
vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti, 
uusia sosiaalisen kanssakäymisen tapoja 
sekä liikkuvia ja sijaintisidonnaisia 
palveluja otetaan käyttöön ja esineiden 
internet tekee tuloaan. Tämä edellyttää 
uudenlaista tutkimusta, joka olisi 
käynnistettävä kehitteillä olevien 
sovellusten, käyttötapojen ja 
yhteiskunnallisten suuntausten myötä. 
Tutkimusaloitteita pyritään 
käynnistämään vilkkaasti. Näihin kuuluu 
aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö, jolla 
reagoidaan nopeasti uuteen kehitykseen 
luottamuksen ja turvallisuuden aloilla.
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Or. en

Tarkistus 956
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. 
Sitä varten tarvitaan systeemejä, 
verkostoja, yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja 
palveluja, myös pilvipalveluja, joissa 
otetaan huomioon monenlaisten 
teknologioiden yhteentoimivuus. 
Tutkimuksen avulla estetään, havaitaan 
ja hallitaan verkkohyökkäyksiä 
reaaliaikaisesti monilla aloilla ja 
lainkäyttöalueilla ja suojellaan kriittisiä 
tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 
vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti, 
uusia sosiaalisen kanssakäymisen tapoja 
sekä liikkuvia ja sijaintisidonnaisia 
palveluja otetaan käyttöön ja esineiden 
internet tekee tuloaan. Tämä edellyttää 
uudenlaista tutkimusta, joka olisi 
käynnistettävä kehitteillä olevien 
sovellusten, käyttötapojen ja 
yhteiskunnallisten suuntausten myötä. 
Tutkimusaloitteita pyritään 
käynnistämään vilkkaasti. Näihin kuuluu 
aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö, jolla 
reagoidaan nopeasti uuteen kehitykseen 
luottamuksen ja turvallisuuden aloilla.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 957
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. 
Sitä varten tarvitaan systeemejä, 
verkostoja, yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja 
palveluja, myös pilvipalveluja, joissa 
otetaan huomioon monenlaisten 
teknologioiden yhteentoimivuus. 
Tutkimuksen avulla estetään, havaitaan 
ja hallitaan verkkohyökkäyksiä 
reaaliaikaisesti monilla aloilla ja 
lainkäyttöalueilla ja suojellaan kriittisiä 
tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 
vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti, 
uusia sosiaalisen kanssakäymisen tapoja 
sekä liikkuvia ja sijaintisidonnaisia 
palveluja otetaan käyttöön ja esineiden 
internet tekee tuloaan. Tämä edellyttää 
uudenlaista tutkimusta, joka olisi 
käynnistettävä kehitteillä olevien 
sovellusten, käyttötapojen ja 
yhteiskunnallisten suuntausten myötä. 
Tutkimusaloitteita pyritään 
käynnistämään vilkkaasti. Näihin kuuluu 
aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö, jolla 
reagoidaan nopeasti uuteen kehitykseen 
luottamuksen ja turvallisuuden aloilla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 958
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.3 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Sitä 
varten tarvitaan systeemejä, verkostoja, 
yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja palveluja, 
myös pilvipalveluja, joissa otetaan 
huomioon monenlaisten teknologioiden 
yhteentoimivuus. Tutkimuksen avulla 
estetään, havaitaan ja hallitaan 
verkkohyökkäyksiä reaaliaikaisesti monilla 
aloilla ja lainkäyttöalueilla ja suojellaan 
kriittisiä tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 
vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti, 
uusia sosiaalisen kanssakäymisen tapoja 
sekä liikkuvia ja sijaintisidonnaisia 
palveluja otetaan käyttöön ja esineiden 
internet tekee tuloaan. Tämä edellyttää 
uudenlaista tutkimusta, joka olisi 
käynnistettävä kehitteillä olevien 
sovellusten, käyttötapojen ja 
yhteiskunnallisten suuntausten myötä. 
Tutkimusaloitteita pyritään käynnistämään 
vilkkaasti. Näihin kuuluu aktiivinen 
tutkimus- ja kehitystyö, jolla reagoidaan 
nopeasti uuteen kehitykseen luottamuksen 
ja turvallisuuden aloilla.

Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Sitä 
varten tarvitaan systeemejä, verkostoja, 
yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja palveluja, 
myös pilvipalveluja, joissa otetaan 
huomioon monenlaisten teknologioiden 
yhteentoimivuus. Tutkimuksen avulla 
estetään, havaitaan ja hallitaan 
verkkohyökkäyksiä reaaliaikaisesti monilla 
aloilla ja lainkäyttöalueilla ja suojellaan 
kriittisiä tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 
vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti, 
uusia sosiaalisen kanssakäymisen, 
verkkokaupankäynnin ja rahoitustoimien 
(sähköinen kaupankäynti) tapoja sekä 
liikkuvia ja sijaintisidonnaisia palveluja 
otetaan käyttöön ja esineiden internet tekee 
tuloaan. Tämä edellyttää uudenlaista 
tutkimusta, joka olisi käynnistettävä 
kehitteillä olevien sovellusten, 
käyttötapojen, uusien erityisten 
liiketoiminta-/kaupankäyntimallien ja 
yhteiskunnallisten suuntausten myötä. 
Tutkimusaloitteita pyritään käynnistämään 
vilkkaasti. Näihin kuuluu aktiivinen 
tutkimus- ja kehitystyö, jolla reagoidaan 
nopeasti uuteen kehitykseen luottamuksen 
ja turvallisuuden aloilla.

Or. en

Tarkistus 959
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6.3.4. Euroopan selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa

Poistetaan.

Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
teknologioita ja valmiuksia, joilla tuetaan 
erilaisia hätätilanteiden hallintatoimia 
(esimerkkeinä pelastuspalvelut, 
palontorjunta, merten saastuminen, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellisen 
tiedotuksen infrastruktuurien 
kehittäminen pelastustehtäviin ja 
kriisinjälkeiseen työhön) sekä 
lainvalvontaa. Tutkimukset kattavat koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskuntien 
selviytymisen, ja niillä tuetaan 
eurooppalaisen hätäapuvalmiuden 
käyttöönottoa.
Toimilla puututaan kaikilla 
tehtäväalueilla myös systeemien ja 
palvelujen integroimiseen ja 
yhteentoimivuuteen muun muassa 
viestinnän, hajautettujen arkkitehtuurien 
ja inhimillisten tekijöiden osalta. Tämä 
edellyttää siviili- ja sotilasvalmiuksien 
yhdentämistä tehtävissä, jotka vaihtelevat 
pelastuspalvelusta humanitaariseen 
hätäapuun, rajavalvontaan tai 
rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 
jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava 
myös luotettavuus, organisatoriset, 
oikeudelliset ja eettiset näkökohdat, 
kaupan kysymykset, luottamuksellisuuden 
suoja, tiedon eheys sekä kaikkien 
toimenpiteiden ja niihin liittyvän 
prosessoinnin jäljitettävyys.

Or. en
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Tarkistus 960
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
teknologioita ja valmiuksia, joilla tuetaan 
erilaisia hätätilanteiden hallintatoimia 
(esimerkkeinä pelastuspalvelut, 
palontorjunta, merten saastuminen, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellisen 
tiedotuksen infrastruktuurien 
kehittäminen pelastustehtäviin ja 
kriisinjälkeiseen työhön) sekä 
lainvalvontaa. Tutkimukset kattavat koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskuntien 
selviytymisen, ja niillä tuetaan 
eurooppalaisen hätäapuvalmiuden 
käyttöönottoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 961
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
teknologioita ja valmiuksia, joilla tuetaan 
erilaisia hätätilanteiden hallintatoimia 
(esimerkkeinä pelastuspalvelut, 
palontorjunta, merten saastuminen, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus,
konfliktinesto, lääketieteellisen tiedotuksen 
infrastruktuurien kehittäminen 
pelastustehtäviin ja kriisinjälkeiseen 
työhön) sekä lainvalvontaa. Tutkimukset 
kattavat koko kriisinhallintaketjun ja 

Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
analyyttisiä välineitä ja käsitteitä, myös 
teknologioita ja valmiuksia, joilla tuetaan 
erilaisia hätätilanteiden hallintatoimia 
(esimerkkeinä pelastuspalvelut, 
palontorjunta, merten saastuminen, 
humanitaarinen apu, luonnonkatastrofit ja 
ihmisen toiminnasta aiheutuvat 
katastrofit, lääketieteellisen tiedotuksen 
infrastruktuurien kehittäminen 
pelastustehtäviin ja kriisinjälkeiseen 



PE492.826v02-00 154/177 AM\909647FI.doc

FI

yhteiskuntien selviytymisen, ja niillä 
tuetaan eurooppalaisen hätäapuvalmiuden 
käyttöönottoa.

työhön, välitystoiminta, vuoropuhelu ja 
sovittelu). Tutkimus kattaa koko 
kriisinhallinta- ja 
rauhanrakentamisketjun ja yhteiskunnan 
sietokyvyn ja Euroopan hätätilanteisiin 
vastaamista koskevien valmiuksien 
luomisen tuen.

Or. en

Tarkistus 962
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 6.3.4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
teknologioita ja valmiuksia, joilla tuetaan 
erilaisia hätätilanteiden hallintatoimia 
(esimerkkeinä pelastuspalvelut, 
palontorjunta, merten saastuminen, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellisen tiedotuksen 
infrastruktuurien kehittäminen 
pelastustehtäviin ja kriisinjälkeiseen 
työhön) sekä lainvalvontaa. Tutkimukset 
kattavat koko kriisinhallintaketjun ja 
yhteiskuntien selviytymisen, ja niillä 
tuetaan eurooppalaisen 
hätäapuvalmiuden käyttöönottoa.

Tämä edellyttää erityisten teknologioiden 
ja valmiuksien kehittämistä erityyppisten 
hätätilanteiden hallintaoperaatioiden (kuten 
väestönsuojelu, tulvasuojelu, tulipalojen ja 
merten saastumisen torjunta, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellistä tietoa 
koskevien infrastruktuurien kehittäminen, 
pelastustehtävät ja kriisin jälkeinen
vakauttaminen) ja lainvalvonnan 
tukemiseksi. Tutkimukset kattavat koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskuntien 
selviytymisen.

Or. de

Tarkistus 963
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.4 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimilla puututaan kaikilla Poistetaan.
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tehtäväalueilla myös systeemien ja 
palvelujen integroimiseen ja 
yhteentoimivuuteen muun muassa 
viestinnän, hajautettujen arkkitehtuurien 
ja inhimillisten tekijöiden osalta. Tämä 
edellyttää siviili- ja sotilasvalmiuksien 
yhdentämistä tehtävissä, jotka vaihtelevat 
pelastuspalvelusta humanitaariseen 
hätäapuun, rajavalvontaan tai 
rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 
jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava 
myös luotettavuus, organisatoriset, 
oikeudelliset ja eettiset näkökohdat, 
kaupan kysymykset, luottamuksellisuuden 
suoja, tiedon eheys sekä kaikkien 
toimenpiteiden ja niihin liittyvän 
prosessoinnin jäljitettävyys.

Or. en

Tarkistus 964
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.4 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimilla puututaan kaikilla tehtäväalueilla 
myös systeemien ja palvelujen 
integroimiseen ja yhteentoimivuuteen 
muun muassa viestinnän, hajautettujen 
arkkitehtuurien ja inhimillisten tekijöiden 
osalta. Tämä edellyttää siviili- ja 
sotilasvalmiuksien yhdentämistä 
tehtävissä, jotka vaihtelevat 
pelastuspalvelusta humanitaariseen 
hätäapuun, rajavalvontaan tai 
rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 

Toimilla puututaan kaikilla tehtäväalueilla 
myös systeemien ja palvelujen 
integroimiseen ja yhteentoimivuuteen 
muun muassa viestinnän, hajautettujen 
arkkitehtuurien ja inhimillisten tekijöiden 
osalta.
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kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 
jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava 
myös luotettavuus, organisatoriset, 
oikeudelliset ja eettiset näkökohdat, 
kaupan kysymykset, luottamuksellisuuden 
suoja, tiedon eheys sekä kaikkien 
toimenpiteiden ja niihin liittyvän 
prosessoinnin jäljitettävyys.

Or. en

Tarkistus 965
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.4 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimilla puututaan kaikilla tehtäväalueilla 
myös systeemien ja palvelujen 
integroimiseen ja yhteentoimivuuteen 
muun muassa viestinnän, hajautettujen 
arkkitehtuurien ja inhimillisten tekijöiden 
osalta. Tämä edellyttää siviili- ja 
sotilasvalmiuksien yhdentämistä tehtävissä, 
jotka vaihtelevat pelastuspalvelusta 
humanitaariseen hätäapuun, rajavalvontaan 
tai rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 
jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava myös 
luotettavuus, organisatoriset, oikeudelliset 
ja eettiset näkökohdat, kaupan kysymykset, 
luottamuksellisuuden suoja, tiedon eheys 
sekä kaikkien toimenpiteiden ja niihin 
liittyvän prosessoinnin jäljitettävyys.

Toimilla puututaan kaikilla tehtäväalueilla 
myös systeemien ja palvelujen 
integroimiseen ja yhteentoimivuuteen 
muun muassa viestinnän, hajautettujen 
arkkitehtuurien ja inhimillisten tekijöiden 
osalta. Tämä edellyttää siviili- ja 
sotilasvalmiuksien yhdentämistä tehtävissä, 
jotka vaihtelevat pelastuspalvelusta 
humanitaariseen hätäapuun, rajavalvontaan 
tai rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 
jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava myös 
luotettavuus, organisatoriset, oikeudelliset 
ja eettiset näkökohdat, kaupan kysymykset, 
luottamuksellisuuden suoja, tiedon eheys 
sekä kaikkien toimenpiteiden ja niihin 
liittyvän prosessoinnin jäljitettävyys 
puuttumatta yksityisyyttä ja 
henkilötietojen suojaa koskeviin
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perusoikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 966
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.5. Yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen

Poistetaan.

Ihmisten yksityisyysoikeuden 
turvaamiseksi digitaaliyhteiskunnassa on 
kehitettävä sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan kehyksiä ja 
teknologioita jo tuotteiden ja palvelujen 
suunnitteluvaiheessa. Kehitettävien 
teknologioiden avulla käyttäjät voivat 
valvoa henkilötietojaan ja sitä, miten 
kolmannet osapuolet niitä käyttävät. 
Lisäksi kehitetään välineitä laittoman 
sisällön ja tietoturvaloukkausten 
havaitsemiseen ja estämiseen sekä 
ihmisoikeuksien suojaamiseen 
internetissä siltä, että ihmisten 
käyttäytymistä yksittäin tai ryhmässä 
rajoitettaisiin laittomilla hauilla ja 
profiloinnilla.
Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen 
ja -teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 
tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa.
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden 
sosioekonomisia, kulttuurisia ja 
antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden 
ja viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
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turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä 
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen otetaan huomioon.

Or. en

Tarkistus 967
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisten yksityisyysoikeuden 
turvaamiseksi digitaaliyhteiskunnassa on 
kehitettävä sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan kehyksiä ja 
teknologioita jo tuotteiden ja palvelujen 
suunnitteluvaiheessa. Kehitettävien 
teknologioiden avulla käyttäjät voivat 
valvoa henkilötietojaan ja sitä, miten 
kolmannet osapuolet niitä käyttävät. 
Lisäksi kehitetään välineitä laittoman 
sisällön ja tietoturvaloukkausten 
havaitsemiseen ja estämiseen sekä 
ihmisoikeuksien suojaamiseen 
internetissä siltä, että ihmisten 
käyttäytymistä yksittäin tai ryhmässä 
rajoitettaisiin laittomilla hauilla ja 
profiloinnilla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 968
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.5 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisten yksityisyysoikeuden 
turvaamiseksi digitaaliyhteiskunnassa on 

Ihmisten yksityisyysoikeuden 
turvaamiseksi digitaaliyhteiskunta 
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kehitettävä sisäänrakennetun yksityisyyden 
suojan kehyksiä ja teknologioita jo 
tuotteiden ja palvelujen 
suunnitteluvaiheessa. Kehitettävien 
teknologioiden avulla käyttäjät voivat 
valvoa henkilötietojaan ja sitä, miten 
kolmannet osapuolet niitä käyttävät. 
Lisäksi kehitetään välineitä laittoman 
sisällön ja tietoturvaloukkausten 
havaitsemiseen ja estämiseen sekä
ihmisoikeuksien suojaamiseen internetissä 
siltä, että ihmisten käyttäytymistä yksittäin 
tai ryhmässä rajoitettaisiin laittomilla 
hauilla ja profiloinnilla.

voidaan toteuttaa erityisesti varmistamalla
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
yksityisyyden suojan kehyksien ja 
teknologioiden kehittäminen jo tuotteiden 
ja palvelujen suunnitteluvaiheessa sekä 
sisäänrakennettuun yksityisyyden suojaan 
ja turvallisuuteen ohjaavien kannustimien 
luominen. Kehitettävät teknologiat 
voimaannuttavat käyttäjät, jotka voivat 
valvoa henkilötietojaan ja sitä, miten 
kolmannet osapuolet niitä käyttävät. 
Lisäksi kehitetään välineitä laittoman 
sisällön ja tietoturvaloukkausten 
havaitsemiseen ja estämiseen tavalla, joka 
mahdollistaa ihmisoikeuksien 
suojaamisen ja estää seuraamasta ja/tai 
rajoittamasta ihmisten käyttäytymistä 
yksittäin tai ryhmässä laittomilla hauilla ja 
profiloinnilla.

Or. en

Tarkistus 969
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.5 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen 
ja -teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 
tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. 
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden 
sosioekonomisia, kulttuurisia ja 
antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden 
ja viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä 
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen otetaan huomioon.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 970
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.5 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen ja 
-teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 
tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. 
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden sosioekonomisia, 
kulttuurisia ja antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden ja 
viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen otetaan huomioon.

Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen ja 
-teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 
tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. 
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden sosioekonomisia, 
kulttuurisia ja antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden ja 
viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä 
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen otetaan huomioon ja niitä 
pidetään edelleen perusluonteisina 
kysymyksinä asiasta käytävässä 
keskustelussa.

Or. en

Tarkistus 971
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.5 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen ja 
-teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 

Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen ja 
-teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 
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tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. 
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden sosioekonomisia, 
kulttuurisia ja antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden ja 
viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä 
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen otetaan huomioon.

tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. 
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden sosioekonomisia, 
kulttuurisia ja antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden ja 
viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä 
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen varmistetaan.

Or. en

Tarkistus 972
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.6. Erityiset 
täytäntöönpanonäkökohdat

Poistetaan.

Vaikka tutkimus koskee lähtökohtaisesti 
siviiliturvallisuutta, toimet pyritään 
aktiivisesti sovittamaan yhteen Euroopan 
puolustusviraston toimien kanssa. 
Yhteistyötä Euroopan puolustusviraston 
kanssa lisätään, ja siinä hyödynnetään 
erityisesti jo perustettuja eurooppalaisia 
yhteistyöpuitteita, joissa tunnustetaan, 
että jotkin teknologia-alat soveltuvat sekä 
siviili- että sotilaskäyttöön. 
Koordinointimekanismeja muiden asiaan 
liittyvien unionin virastojen kanssa (esim. 
FRONTEX, EMSA ja Europol) 
vahvistetaan myös, jotta niin sisä- kuin 
ulkopoliittiseen turvallisuuteen liittyviä 
unionin ohjelmia ja politiikkoja sekä 
muita unionin aloitteita voidaan sovittaa 
paremmin yhteen.
Turvallisuusalan erityisluonne huomioon 
ottaen otetaan käyttöön ohjelmatyötä ja 
hallinnointia koskevia erityisjärjestelyjä, 
joihin sisältyvät tämän päätöksen 9 
artiklassa tarkoitetun komitean kanssa 
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tehtävät järjestelyt. Turvallisuuteen 
liittyvät luottamukselliset tai muuten 
arkaluontoiset tiedot suojataan, ja 
työohjelmissa on eriteltävä 
kansainvälisessä yhteistyössä sovellettavat 
erityisvaatimukset ja -perusteet. Tämä 
otetaan huomioon myös ohjelmatyössä ja 
"Turvalliset yhteiskunnat" -toimien 
hallintojärjestelyissä (myös 
komiteologianäkökohdissa).

Or. en

Tarkistus 973
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 kohta – 3 kohta – 6.3.6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.6. Erityiset 
täytäntöönpanonäkökohdat

Poistetaan.

Vaikka tutkimus koskee lähtökohtaisesti 
siviiliturvallisuutta, toimet pyritään 
aktiivisesti sovittamaan yhteen Euroopan 
puolustusviraston toimien kanssa. 
Yhteistyötä Euroopan puolustusviraston 
kanssa lisätään, ja siinä hyödynnetään 
erityisesti jo perustettuja eurooppalaisia 
yhteistyöpuitteita, joissa tunnustetaan, 
että jotkin teknologia-alat soveltuvat sekä 
siviili- että sotilaskäyttöön. 
Koordinointimekanismeja muiden asiaan 
liittyvien unionin virastojen kanssa (esim. 
FRONTEX, EMSA ja Europol) 
vahvistetaan myös, jotta niin sisä- kuin 
ulkopoliittiseen turvallisuuteen liittyviä 
unionin ohjelmia ja politiikkoja sekä 
muita unionin aloitteita voidaan sovittaa 
paremmin yhteen.
Turvallisuusalan erityisluonne huomioon 
ottaen otetaan käyttöön ohjelmatyötä ja 
hallinnointia koskevia erityisjärjestelyjä, 
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joihin sisältyvät tämän päätöksen 9 
artiklassa tarkoitetun komitean kanssa 
tehtävät järjestelyt. Turvallisuuteen 
liittyvät luottamukselliset tai muuten 
arkaluontoiset tiedot suojataan, ja 
työohjelmissa on eriteltävä 
kansainvälisessä yhteistyössä sovellettavat 
erityisvaatimukset ja -perusteet. Tämä 
otetaan huomioon myös ohjelmatyössä ja 
"Turvalliset yhteiskunnat" -toimien 
hallintojärjestelyissä (myös 
komiteologianäkökohdissa).

Or. en

Tarkistus 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Turvalliset yhteiskunnat – EU:n ja 
sen kansalaisten vapauden ja 
turvallisuuden suojelu
Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia ja ihmisen tai 
luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. 
Nämä uhat voivat ylittää maiden rajat, ja 
niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla 
vakavia seurauksia keskeisillä aloilla 
kuten energian, liikenteen, 
terveydenhoidon, rahoituksen tai 
televiestinnän aloilla.
Näiden uhkien ennustamiseksi, 
ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi on 
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välttämätöntä kehittää ja soveltaa 
innovatiivisia teknologioita, ratkaisuja, 
ennakointivälineitä ja tietoa, lisätä 
yhteistyötä tarjoajien ja käyttäjien välillä, 
löytää siviilien turvallisuuteen liittyviä 
ratkaisuja, parantaa Euroopan 
turvallisuusalan ja turvallisuusyritysten 
kilpailukykyä ja torjua yksityisyyden 
loukkaamista ja ihmisoikeusloukkauksia.
Turvallisuustutkimusalan koordinointi ja 
parantaminen ovat siis olennaisen 
tärkeitä, ja niillä autetaan kartoittamaan 
nykyisiä tutkimusponnistuksia, ennakointi 
mukaan luettuna, ja parantamaan 
asiaankuuluvia oikeudellisia edellytyksiä 
ja menettelyjä koordinointia varten, myös 
standardointitoimia.
Toimissa noudatetaan tehtävälähtöistä 
lähestymistapaa ja niissä otetaan 
huomioon asiaan kuuluvat 
yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Niillä 
tuetaan unionin sisäistä ja ulkoista 
turvallisuutta koskevaa politiikkaa, 
puolustuspolitiikkaa ja Lissabonin 
sopimuksen uusia määräyksiä ja taataan 
tietoverkkoturvallisuus, luottamus ja 
yksityisyys. Toimilla pyritään 
saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet.
6a.1. Rikollisuuden ja terrorismin 
torjunta
Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan 
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, 
liikenne, terveydenhoito, elintarvikkeet, 
vesi, energia, logistiikka ja toimitusketjut 
sekä ympäristö). Se sisältää elintärkeiden 
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julkisten ja yksityisten verkottuneiden 
infrastruktuurien ja palvelujen 
analysoinnin ja turvaamisen 
kaikenlaisilta uhilta. Muilla kansalaisten 
suojelun parantamiseen tähtäävillä 
aiheilla edistetään turvallisten 
kansalaisyhteiskuntien kehittämistä.
6a.2. Elintärkeiden infrastruktuurien 
suojelu ja häiriönsietokyvyn 
parantaminen
Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, 
liikenne, terveydenhoito, elintarvikkeet, 
vesi, energia, logistiikka ja toimitusketjut 
sekä ympäristö). Se sisältää elintärkeiden 
julkisten ja yksityisten verkottuneiden 
infrastruktuurien ja palvelujen 
analysoinnin ja turvaamisen 
kaikenlaisilta uhilta.
6a.3. Turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan ja meriturvallisuuden 
avulla
Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan 
myös nopeaa tunnistamista koskevien 
järjestelmien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja menettelyjen edistämiseen 
rajaturvallisuuden parantamiseksi, 
mukaan luettuna valvonta- ja 
seurantakysymykset ja Eurosurin 
mahdollisuuksien täysimääräinen 
hyödyntäminen. Niitä kehitetään ja 
testataan tehokkuuden, oikeudellisten ja 
eettisten periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun 
muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.
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Monia meriturvallisuuden näkökohtia 
käsitellään. Tämä sisältää sinisen 
rajavalvonnan näkökohdat sekä 
vesiliikenteen suojelun ja valvonnan.
6a.4. Tietoverkkoturvallisuuden 
varmistaminen
Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. 
Sitä varten tarvitaan systeemejä, 
verkostoja, yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja 
palveluja, myös pilvipalveluja, joissa 
otetaan huomioon monenlaisten 
teknologioiden yhteentoimivuus. 
Tutkimuksella ehkäistään, paljastetaan ja 
käsitellään reaaliaikaisia 
verkkohyökkäyksiä monilla aloilla ja 
oikeudenkäyttöalueilla, torjutaan 
tietoverkkoteknologioiden väärinkäyttöä, 
ehkäistään yksityisyyden loukkauksia ja 
suojellaan elintärkeitä 
tietotekniikkainfrastruktuureita.
6a.5. Euroopan selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa
Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
teknologioita ja valmiuksia, joilla tuetaan 
erilaisia hätätilanteiden hallintatoimia 
(esimerkkeinä pelastuspalvelut, 
palontorjunta, merten saastuminen, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellisen 
tiedotuksen infrastruktuurien 
kehittäminen pelastustehtäviin ja 
kriisinjälkeiseen työhön) sekä 
lainvalvontaa. Tutkimukset kattavat koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskuntien 
selviytymisen, ja niillä tuetaan 
eurooppalaisen hätäapuvalmiuden 
käyttöönottoa.
Toimilla puututaan kaikilla 
tehtäväalueilla myös systeemien ja 
palvelujen integroimiseen ja 
yhteentoimivuuteen muun muassa 
viestinnän, hajautettujen arkkitehtuurien 
ja inhimillisten tekijöiden osalta. Tämä 
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edellyttää siviili- ja sotilasvalmiuksien 
yhdentämistä tehtävissä, jotka vaihtelevat 
pelastuspalvelusta humanitaariseen 
hätäapuun, rajavalvontaan tai
rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 
jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava 
myös luotettavuus, organisatoriset, 
oikeudelliset ja eettiset näkökohdat, 
kaupan kysymykset, luottamuksellisuuden 
suoja, tiedon eheys sekä kaikkien 
toimenpiteiden ja niihin liittyvän 
prosessoinnin jäljitettävyys.
6a.6. Turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden edistäminen ja yksityisyyden 
ja vapauden takaaminen internetissä
Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen 
ja -teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 
tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. 
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden 
sosioekonomisia, kulttuurisia ja 
antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden 
ja viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä 
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen otetaan huomioon.
Ihmisten yksityisyysoikeuden 
turvaamiseksi digitaaliyhteiskunnassa on 
kehitettävä sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan kehyksiä ja 
teknologioita jo tuotteiden ja palvelujen 
suunnitteluvaiheessa. Kehitettävien 
teknologioiden avulla käyttäjät voivat 
valvoa henkilötietojaan ja sitä, miten 
kolmannet osapuolet niitä käyttävät. 
Lisäksi kehitetään välineitä laittoman 
sisällön ja tietoturvaloukkausten 
havaitsemiseen ja estämiseen sekä 
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ihmisoikeuksien suojaamiseen 
internetissä siltä, että ihmisten 
käyttäytymistä yksittäin tai ryhmässä 
rajoitettaisiin laittomilla hauilla ja 
profiloinnilla.
6a.7. Tuki unionin sisäiselle ja ulkoiselle 
turvallisuuspolitiikalle
Koska sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
välinen raja on koko ajan epäselvempi, 
Euroopan ulkopuoliset konfliktit ja niiden 
seuraukset voivat vaikuttaa suoraan ja 
nopeasti EU:n turvallisuuteen. Lisäksi 
vuorovaikutus siviilitoimintaan ja 
puolustukseen liittyvien toimien ja 
toimintalinjojen välillä edellyttää erityistä 
huomiota, koska väestönsuojelun, 
tilannearvion, konfliktinhallinnan ja 
konfliktineston, rauhanturvaamisen ja 
kriisin jälkeisten vakauttamistoimien 
välisen synergian hyödyntämiseen on 
suuret mahdollisuudet. Investointeja 
kriisinhallintavalmiuksien kehittämiseen 
kannustetaan, jos täydentävyyksiä on 
havaittu, jotta voidaan poistaa nopeasti 
valmiuspuutteet ja samalla välttää 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja luoda 
synergiaa ja tukea standardointia.
6a.8. Standardoinnin ja 
yhteentoimivuuden parantaminen
Esinormatiivista toimintaa ja 
standardointitoimintaa tuetaan kaikilla 
tehtäväalueilla. Painopisteinä ovat 
standardoinnin puutteiden havaitseminen 
sekä välineiden ja teknologioiden 
seuraava sukupolvi. Kaikkien 
tehtäväalueiden toimissa käsitellään myös 
järjestelmien ja palvelujen yhdentämistä 
ja yhteentoimivuutta, mukaan luettuina 
viestinnän kaltaiset näkökohdat. Tämä 
edellyttää siviili- ja sotilasvalmiuksien 
yhdentämistä tehtävissä, jotka vaihtelevat 
pelastuspalvelusta humanitaariseen 
hätäapuun, rajavalvontaan tai 
rauhanturvaamiseen. Se sisältää 
teknologisen kehityksen 
(kaksikäyttö)teknologian silloittamisen 
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alalla pelastuspalvelu- ja sotilasvoimien ja 
koko maailman pelastuspalvelujoukkojen 
yhteentoimivuuden takaamiseksi sekä 
kaikkien toimien ja prosessien tietojen ja 
jäljitettävyyden luotettavuuden, 
organisatoriset, oikeudelliset ja eettiset 
näkökohdat, kauppaa koskevat 
näkökohdat, luottamuksellisuuden ja 
eheyden suojelun.
6a.9. Erityiset täytäntöönpanonäkökohdat
Vaikka tutkimus koskee lähtökohtaisesti 
siviiliturvallisuutta, toimet pyritään 
aktiivisesti sovittamaan yhteen Euroopan 
puolustusviraston toimien kanssa. 
Yhteistyötä Euroopan puolustusviraston 
kanssa lisätään, ja siinä hyödynnetään 
erityisesti jo perustettuja eurooppalaisia 
yhteistyöpuitteita, joissa tunnustetaan, 
että jotkin teknologia-alat soveltuvat sekä 
siviili- että sotilaskäyttöön. 
Koordinointimekanismeja muiden asiaan 
liittyvien unionin virastojen kanssa (esim. 
FRONTEX, EMSA ja Europol) 
vahvistetaan myös, jotta niin sisä- kuin 
ulkopoliittiseen turvallisuuteen liittyviä 
unionin ohjelmia ja politiikkoja sekä 
muita unionin aloitteita voidaan sovittaa 
paremmin yhteen.
Turvallisuuden erityisluonne otetaan 
huomioon ja ohjelmasuunnittelun ja 
hallinnon osalta pannaan täytäntöön 
erityisjärjestelyjä, mukaan luettuna 
järjestelyt tämän päätöksen 9 artiklassa 
tarkoitetun komitean kanssa. 
Turvallisuuteen liittyvät luottamukselliset 
tai muuten arkaluontoiset tiedot 
suojataan, ja työohjelmissa on eriteltävä 
kansainvälisessä yhteistyössä sovellettavat 
erityisvaatimukset ja -perusteet. Tämä 
otetaan huomioon myös ohjelmatyössä ja 
"Turvalliset yhteiskunnat" -toimien 
hallintojärjestelyissä (myös 
komiteologianäkökohdissa).

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 975
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kansalaisten suojelun ja 
turvallisuuden lisääminen –
Rikollisuuden ja terrorismin torjunta.
Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan 
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen 
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta. Muilla kansalaisten 
suojelun parantamiseen tähtäävillä 
aiheilla edistetään turvallisten 
kansalaisyhteiskuntien kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Poistetaan "Uudet teknologiat ... ja ympäristö)" -virke, joka ei ole tämän tehtäväalueen 
mukainen. Lisäksi kyseinen virke on jo sisällytetty 6a 2 kohtaan. Olisi vältettävä 
päällekkäisyyttä.
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Tarkistus 976
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Euroopan selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa
Tämä edellyttää erityisten teknologioiden 
ja valmiuksien kehittämistä erityyppisten 
hätätilanteiden hallintaoperaatioiden 
(kuten väestönsuojelu, tulipalojen ja 
merten saastumisen torjunta, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
lääketieteellistä tietoa koskevien 
infrastruktuurien kehittäminen, 
pelastustehtävät) ja lainvalvonnan 
tukemiseksi. Tutkimus kattaa koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskunnan 
sietokyvyn ja Euroopan hätätilanteisiin 
vastaamista koskevien valmiuksien 
luomisen tuen.

Or. en

Perustelu

Konfliktinestoa ja kriisin jälkeistä vakauttamista käsitellään jo 6a 7 kohdassa (Tuki unionin 
sisäiselle ja ulkoiselle turvallisuuspolitiikalle). Saman sisällön toistaminen kahdessa eri 
kohdassa saattaisi aiheuttaa sekaannuksia.

Tarkistus 977
Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Tuki unionin sisäiselle ja ulkoiselle 
turvallisuuspolitiikalle
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Koska sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
välinen raja on koko ajan epäselvempi, 
Euroopan ulkopuoliset konfliktit ja niiden 
seuraukset voivat vaikuttaa suoraan ja 
nopeasti EU:n turvallisuuteen. Lisäksi 
vuorovaikutus siviilitoimintaan ja 
puolustukseen liittyvien toimien ja 
toimintalinjojen välillä edellyttää erityistä 
huomiota, koska väestönsuojelun, 
tilannearvion, konfliktinhallinnan ja 
konfliktineston, rauhanturvaamisen ja 
kriisin jälkeisten vakauttamistoimien 
välisen synergian hyödyntämiseen on 
suuret mahdollisuudet. Investointeja 
konfliktinhallintavalmiuksien 
kehittämiseen kannustetaan, jos 
täydentävyyksiä on havaittu, jotta voidaan 
poistaa nopeasti valmiuspuutteet ja 
samalla välttää tarpeetonta 
päällekkäisyyttä, ja luoda synergiaa ja 
tukea standardointia.

Or. en

Perustelu

Konfliktinestoa ja kriisin jälkeistä vakauttamista käsitellään jo 6a 7 kohdassa (Tuki unionin 
sisäiselle ja ulkoiselle turvallisuuspolitiikalle). Saman sisällön toistaminen kahdessa eri 
kohdassa saattaisi aiheuttaa sekaannuksia. Kriisinhallintaa käsitellään jo 6a. 5 kohdassa 
(Euroopan selviytymiskyvyn parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa), joten aihetta ei ole 
syytä käsitellä tässä.

Tarkistus 978
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa IV – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2. Teollisuuden johtoasema 2. Teollisuuden ja palvelujen johtoasema

Or. ro
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Tarkistus 979
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa IV – 3.3 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3.3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 3.3. Energiatehokkuus ja turvallinen, 
puhdas ja tehokas energia 

Or. ro

Tarkistus 980
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

JRC keskittyy 20/20/20-ilmasto- ja 
energiatavoitteisiin ja unionin 
pyrkimyksiin siirtyä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 
mennessä tutkimalla seuraavia 
teknologisia ja sosiaalistaloudellisia 
näkökohtia:

JRC keskittyy 20/20/20-ilmasto- ja 
energiatavoitteisiin ja unionin 
pyrkimyksiin siirtyä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen tutkimalla 
seuraavia teknologisia ja 
sosiaalistaloudellisia näkökohtia:

Or. it

Perustelu

Nimensä mukaisesti ohjelma ulottuu vain vuoteen 2020, samoin kuin Eurooppa 2020 -
strategia ja 20/20/20-tavoite muutenkin. Myöhempien vuosikymmenien mahdollisiin 
skenaarioihin viittaamisen sijaan on parempi keskittyä vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Tarkistus 981
Niki Tzavela

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

(a) energian toimitusvarmuus, erityisesti 
siltä osin kuin on kyse yhteydestä 
Euroopan ulkopuoliseen energiahuolto- ja 
-toimitusjärjestelmiin ja niiden 
keskinäisestä riippuvaisuudesta; sellaisten 
paikallisten primaarienergialähteiden ja 
ulkoisten energialähteiden ja 
-infrastruktuurien kartoitus, joista 
Eurooppa on riippuvainen;

(a) energian toimitusvarmuus ja 
monipuolisuus, erityisesti siltä osin kuin 
on kyse yhteydestä Euroopan 
ulkopuoliseen energiahuolto- ja 
-toimitusjärjestelmiin ja niiden 
keskinäisestä riippuvaisuudesta; sellaisten 
paikallisten primaarienergialähteiden ja 
ulkoisten energialähteiden ja 
-infrastruktuurien kartoitus, joista 
Eurooppa on riippuvainen;

Or. en

Perustelu

Yhteisessä tutkimuskeskuksessa keskitytään EU:n toimitusvarmuutta koskeviin toimiin, mutta 
tutkimuksessa olisi kiinnitettävä huomiota myös toimitus- ja siirtoreittien monipuolisuuteen.

Tarkistus 982
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa IV – 3 kohta – 3.6 kohta – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) unionin valmiuksien parantaminen 
katastrofiriskien vähentämisessä sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten 
aiheuttamien suuronnettomuuksien 
hoidossa erityisesti kehittämällä useita 
uhkatekijöitä koskevat globaalit 
varhaisvaroitus- ja 
riskinarviointijärjestelmät maapallon 
havainnointiteknologioita käyttäen;

(h) unionin valmiuksien parantaminen 
katastrofiriskien vähentämisessä sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten 
aiheuttamien suuronnettomuuksien 
hoidossa erityisesti kehittämällä 
testauslaitoksia ja useita uhkatekijöitä 
koskevia globaaleja varhaisvaroitus- ja 
riskinarviointijärjestelmiä maapallon 
havainnointiteknologioita käyttäen;

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 983
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa IV – 3 kohta – 3.6 kohta – 1 kohta h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) katastrofitilanteita jäljittelevien 
demonstrointi- ja kokeilulaitosten 
kehittäminen katastrofiriskien 
pienentämistä ja paikallisen 
katastrofinhallinnan parantamista varten 
erityisesti tulvasuojelun kannalta.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 984
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

– Tulevien ja kehitteillä olevien 
teknologioiden patenttihakemukset

– Tulevien ja kehitteillä olevien 
teknologioiden patentti- ja 
hyödyllisyysmallihakemukset

Or. en

Perustelu

Täydellisyyden vuoksi.
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Tarkistus 985
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

– Tutkijoiden liikkuvuus sektoreiden ja 
maiden välillä, mukaan lukien 
tohtorintutkinnon suorittajat

– Tutkijoiden liikkuvuus sektoreiden ja 
maiden välillä, mukaan lukien 
tohtorintutkinnon suorittajat sekä 
liikkuvuuteen kytkeytyvät 
erikoisjulkaisuissa ilmestyneet artikkelit 
sekä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointihankkeet

Or. en

Perustelu

Toiminnan todellisten tulosten on oltava saatavilla; muutoin kyse on pelkästään 
liikkuvuudesta.

Tarkistus 986
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurit, jotka saatetaan 
kaikkien eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkijoiden käyttöön unionin 
tuella

– Eri puolilla Eurooppaa kehitetyt 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka saatetaan 
kaikkien eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkijoiden käyttöön unionin 
tuella

Or. en

Tarkistus 987
Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus päätökseksi
Liite II – osa II – 1 kohta – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Erilaisten mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden 
patenttihakemukset

– Erilaisten mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden patentti- ja 
hyödyllisyysmallihakemukset

Or. en

Perustelu

Täydellisyyden vuoksi.

Tarkistus 988
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Liite II – osa III – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Patenttihakemukset erilaisten 
yhteiskunnallisten haasteiden alalla

– Patentti- ja 
hyödyllisyysmallihakemukset erilaisten 
yhteiskunnallisten haasteiden alalla

Or. en

Perustelu

Täydellisyyden vuoksi.


