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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä […] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\903346FI.doc 3/125 PE489.688v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT...................................................................................................................122



PE489.688v01-00 4/125 PR\903346FI.doc

FI



PR\903346FI.doc 5/125 PE489.688v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Horisontti 2020”(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0811),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 182 artiklan 4 kohdan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0509/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 
maatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä 
ja teknologista perustaansa toteuttamalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen, jossa 
tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia 
liikkuvat vapaasti, ja tukemaan unionin 
kilpailukyvyn kehittämistä muun muassa 
teollisuuden osalta. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi unionin olisi toteutettava 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen 
ja demonstrointiin liittyviä toimia, 
edistettävä kansainvälistä yhteistyötä, 
levitettävä ja optimoitava tuloksia ja 
tuettava koulutusta ja liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Osallistujapohjan laajentamista olisi 
edistettävä, jotta voidaan hyödyntää 
Eurooppaan kertyneen lahjakkuuden 
tarjoamia mahdollisuuksia ja parantaa 
tutkimuksen taloudellista ja 
yhteiskunnallista vaikutusta, millä olisi 
edistettävä Euroopan tutkimus- ja 
innovaatiovajeen korjaamista.

Or. en
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Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

maissa. Huipputason tiedettä tukevilla 
unionin toimilla olisi pyrittävä lujittamaan 
Euroopan tutkimusaluetta ja tekemään 
unionin tiedejärjestelmästä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja 
houkuttelevampi.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus: aina, kun tekstissä esiintyy nimi "Marie Curie", se on korvattava 
nimellä "Marie Skłodowska-Curie" koko tekstissä.

Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Unionin teollisuuden johtoaseman 
säilyttämiseksi ja lujittamiseksi on polttava 
tarve kannustaa yksityistä sektoria 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestointeihin, edistää 
tutkimusta ja innovointia liike-elämän 
linjauksilla ja kiihdyttää uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan 
yritystoiminnan ja talouskasvun 
tukemiseksi. Ohjelman II osalla 
”Teollisuuden johtoasema” olisi tuettava 
keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin 
ja muihin teollisuusteknologioihin liittyvää 
huipputason tutkimusta ja innovointia, 
helpotettava riskirahoituksen saatavuutta 
innovatiivisille yrityksille ja hankkeille 
sekä tarjottava unionin laajuista tukea 
pienten ja keskisuurten yritysten 
innovointiin. Toimien olisi katettava 
kaikenlainen tutkimus ja innovointi, ja 
niissä olisi painotettava innovointiin 
liittyviä toimia, kuten pilottitoimia, 
demonstrointia, testausalustoja, julkisten 
hankintojen tukemista, esinormatiivista 
tutkimusta, normien vahvistamista ja 
innovaatioiden saattamista markkinoille.
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Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Avaruusalan tutkimus ja innovointi, 
mukaan luettuna satelliittiseuranta-, 
satelliittinavigointi- ja 
satelliittiteleviestintäteollisuus, 
infrastruktuuri (maassa ja avaruudessa), 
palvelut ja sovellukset, kuuluvat unionin 
jaettuun toimivaltaan, ja ne olisi 
sisällytettävä erottamattomasti II osaan 
”Teollisuuden johtoasema”, jotta 
tieteelliset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan 
maksimoida ja tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano varmistaa.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on 
erottamaton osa Horisontti 2020 -
puiteohjelmaa, ja sen olisi jatkossakin 
annettava riippumatonta asiakaslähtöistä 
tieteellistä ja teknologista tukea unionin 
politiikkojen laatimista, kehittämistä, 
toteuttamista ja seurantaa varten. Jotta 
Yhteinen tutkimuskeskus toimisi 
tehtävänkuvauksensa mukaisesti, sen olisi 
tehtävä korkealaatuisinta tutkimusta. Kun 
Yhteinen tutkimuskeskus toteuttaa suoria 
toimia tehtävänkuvauksensa mukaisesti, 
sen olisi painotettava erityisesti unionin 
kannalta merkittävimpiä osa-alueita, kuten 

(12) Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on 
erottamaton osa Horisontti 2020 -
puiteohjelmaa, ja sen olisi jatkossakin 
annettava riippumatonta asiakaslähtöistä 
tieteellistä ja teknologista tukea unionin 
politiikkojen laatimista, kehittämistä, 
toteuttamista ja seurantaa varten. JRC:n 
olisi myös avustettava kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia 
päätöksentekijöitä käyttämään uusimpia 
tutkimus- ja innovaatiotuloksia. Jotta 
Yhteinen tutkimuskeskus toimisi 
tehtävänkuvauksensa mukaisesti, sen olisi 
tehtävä korkealaatuisinta tutkimusta. Kun
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älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua, 
turvallisuutta, kansalaisuutta ja globaalia 
Eurooppaa.

Yhteinen tutkimuskeskus toteuttaa suoria 
toimia tehtävänkuvauksensa mukaisesti, 
sen olisi painotettava erityisesti unionin 
kannalta merkittävimpiä osa-alueita, kuten 
älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua, 
turvallisuutta, kansalaisuutta ja globaalia 
Eurooppaa.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Huippuosaamista painottavalla 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi 
huippuosaamisen portaikon avulla 
luotava parempaa synergiaa, 
täydentävyyttä ja yhteentoimivuutta 
valmiuksien kehittämistä ja älykästä 
erikoistumista korostavien 
rakennerahastojen kanssa edellyttäen, 
että nämä kaksi ohjelmaa yhdistävien 
siltojen rakentaminen on 
molemminsuuntaista.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) EU:n alue- ja 
paikallisviranomaisilla on tärkeä asema 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamisessa ja unionin 
rahoitusvälineiden tehokkaan 
koordinoinnin varmistamisessa, erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastojen välisten yhteyksien 
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edistämisessä älykkääseen 
erikoistumiseen perustuvien alueellisten 
innovaatiostrategioiden puitteissa. 
Alueilla on myös keskeinen asema 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tulosten
levittämisessä ja täytäntöönpanossa ja 
täydentävien rahoitusvälineiden, muun 
muassa julkisten hankintojen, 
tarjoamisessa.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta − 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(d a) levitetään huippuosaamista ja 
laajennetaan osallistumispohjaa

Or. en

Perustelu

Huippuosaamista olisi hyödynnettävä täysimääräisesti edistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja rakennerahastojen välistä synergiaa.
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Tarkistus 12
Ehdotus päätökseksi
3artikla – 3 kohta − 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(f) edistetään osallistavia, innovatiivisia ja 
huomioon ottavia eurooppalaisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa 
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä 
riippuvuutta;

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(f a) suojellaan EU:n ja sen kansalaisten 
vapautta ja turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus päätökseksi
3artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

viittaukset asiaankuuluviin tutkimustoimiin 
toimintapoliittisissa asiakirjoissa sekä 
erityinen vaikutus politiikkoihin.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätietoja tärkeimmistä tämän artiklan 1–4 
kohdassa vahvistettuja erityistavoitteita 
koskevista suorituskykyindikaattoreista on 
liitteessä II.

Lisätietoja tärkeimmistä tämän artiklan 1–4 
kohdassa vahvistettuja erityistavoitteita 
koskevista suorituskykyindikaattoreista on 
liitteessä II. Edistyksen arviointia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisten 
tavoitteiden perusteella koskevat 
suorituskykyindikaattorit esitetään 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020] liitteessä I.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
jaetaan tämän päätöksen 2 artiklan 2 
kohdassa vahvistettujen neljän osan kesken 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [Horisontti 
2020] 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Tämän päätöksen 3 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
talousarvion alustava jakautuminen ja 
Yhteisen tutkimuskeskuksen toimien 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä 
vahvistetaan asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] liitteessä II.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
jaetaan tämän päätöksen 2 artiklan 2 
kohdassa vahvistettujen neljän osan kesken 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [Horisontti 
2020] 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti. 
Tämän päätöksen 3 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
talousarvion alustava jakautuminen ja 
Yhteisen tutkimuskeskuksen toimien 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä 
vahvistetaan asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] liitteessä II.

Or. en
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Tarkistus 17
Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio hyväksyy yhteiset tai erilliset 
työohjelmat tämän erityisohjelman 2 
artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetun I, II ja III osan täytäntöönpanoa 
varten, lukuun ottamatta erityistavoitteen 
”Tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen 
eurooppalaisen tiedeperustan lujittaminen” 
mukaisten toimien täytäntöönpanoa. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Horisontti 2020 
-puiteohjelman kolmea tärkeintä 
painopistettä on koordinoitava 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi
5 artikla − 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Otetaan käyttöön aihekohtaisiin 
tieteellisiin asiantuntijakomiteoihin 
perustuva strategisen tutkimuksen ja 
innovoinnin koordinointi. Sillä edistetään 
tutkimus- ja innovointiohjelmien 
määrittelemistä parhaan mahdollisen 
johtoaseman perusteella ja sillä annetaan 
tarvittava vauhti ja välineet laajemman 
vuorovaikutuksen ja synergian 
edistämiseksi. Koordinoinnilla puututaan 
hajanaisuuteen ja parannetaan tekniikka-
ja infrastruktuuriresurssien käyttöä koko 
kuhunkin aihekohtaiseen alaan liittyvässä 
tutkimusyhteisössä. Strategisilla toimilla 
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ja tieteellisellä koordinoinnilla taataa 
asiantuntijoiden osallistuminen 
politiikkaan alusta alkaen, edistetään 
innovaatiota ja kilpailukykyä 
tiedostamalla innovointijakson 
monimutkaisuus ja kannustamalla 
useampien tutkijoiden osallistumista yli 
rajojen. 

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi
5 artikla − 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Työohjelmat sisältävät myös 
tasapainoisen määrän pieniä 
(keskittyneitä), keskisuuria ja suuria 
(integroivia) hankkeita. Pienen 
mittakaavan hankkeet eivät ole ainoa 
tehokas keino pk-yritysten osallistumisen 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hyvä hankehallinto palkitaan komission 
ja virastojen henkilöstön suorituskykyä 
koskevissa analyyseissa.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 
institutionaalinen innovointi. Palveluja 
koskevaa innovointia kannustetaan myös 
investoimalla monialaisiin taitoihin, 
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kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

valmiuksien luomiseen, tietoon ja 
palveluratkaisuihin ja konkreettiseen 
sisältöön perustuvaan arvoon. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Yhteiskunnallisten haasteiden osalta olisi 
noudatettava haasteisiin perustuvaa 
lähestymistapaa, jossa perustiede, 
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soveltava tutkimus, tiedonsiirto ja 
innovointi ovat yhtä tärkeitä ja toisiinsa 
liittyviä osia. Yksimielisyyteen perustuvan 
ja hajanaisemman t&k&i:n välisen 
asianmukaisen tasapainon takaamiseksi 
vähintään 15 prosentissa 
yhteiskunnallisten haasteiden 
talousarviosta olisi noudatettava alhaalta 
ylös etenevää toimintatapaa, jossa 
käytetään avoimia tarjouspyyntöjä (ei 
ennalta määritettyjä tarjouspyyntöjen 
aiheita). Yhteiskunnallisissa haasteissa ja 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa olisi lisäksi 
saatava asianmukainen tasapaino aikaan 
pienempien ja suurempien hankkeiden 
välillä, ja siinä olisi otettava huomioon 
tietyn alan rakenne, toiminnan tyyppi, 
teknologia ja tutkimusympäristö.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Hallintorakenteen 
parantamiseksi on välttämätöntä osoittaa, 
missä määrin sidosryhmät ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat 
osallistuvat alhaalta ylös eteneviin 
prosesseihin, työohjelmiin ja 
päätöksentekoon. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
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haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja -
teknologia.

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

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Yhteiskunnallisten haasteiden 
läpileikkaavuus ja monialaisuus 
edellyttävät erityisten strategisten neuvoa-
antavien komiteoiden perustamista. 
Komiteat koostuvat asiaankuuluvista 
tieteen, teollisuuden, loppukäyttäjien ja 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmistä, 
joiden maine on erittäin hyvä ja joilla on 
asiaankuuluva asiantuntemus, ja niissä 
varmistetaan kaikkien kyseessä olevien 
alojen ja tutkimusalueiden moninaisuus. 
Komiteat antavat komissiolle lausuntoja 
ja neuvontaa kyseessä olevaa 
yhteiskunnallista haastetta koskevasta 
yleisestä strategiasta, sen työohjelmien 
laatimisesta ja ehdotuspyyntöjen aloista ja 
arviointiperusteista ja hyödyntävät siinä 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen, 
eurooppalaisten tiedejärjestöjen, yhteisten 
ohjelma-aloitteiden ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien kaltaisten 
asiaankuuluvien rakenteiden antamaa 
panosta.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Painopisteiden asettamisessa voidaan ottaa 
huomioon myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen strategiset 
tutkimuslinjaukset tai eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien panokset. 
Tarvittaessa voidaan painopisteiden 
asettamisessa ja täytäntöönpanossa käyttää 
hyväksi myös Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa tuettuja julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 

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

kumppanuuksia Horisontti 2020 -
puiteohjelman mukaisesti. Lisäksi yksi 
painopisteiden asettamisen kulmakivistä on 
loppukäyttäjien, kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen välinen säännöllinen 
vuorovaikutus. Tämä voi tapahtua esim. 
konsensuskonferensseissa tai yhteisissä 
teknologiaarvioinneissa taikka 
osallistumalla suoraan tutkimus- ja 
innovaatioprosesseihin.

Or. en

Perustelu

FEST tarkoittaa tulevaa ja kehittyvää tiedettä ja teknologiaa (Future and Emerging Sciences 
and Technologies) – katso horisontaalinen tarkistus liitteeseen 1 – 1 osa – 2 kohta –
johdanto-osa.

Tarkistus 27
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden kumppanien kanssa on 
tarpeen tehdä yhteistyötä, jotta useat 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritellyt erityistavoitteet voitaisiin 
saavuttaa tehokkaalla tavalla. Tämä on 
erityisen tärkeää silloin, kun tavoitteet 

Kolmansien maiden tärkeimpien 
strategisten kumppanien kanssa on tarpeen 
tehdä yhteistyötä, jotta useat Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa määritellyt 
erityistavoitteet voitaisiin saavuttaa 
tehokkaalla tavalla. Tämä on erityisen 
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liittyvät unionin ulkopolitiikkaan ja 
kansainvälisiin sitoumuksiin. Tämä koskee 
kaikkia puiteohjelmassa käsiteltäviä 
yhteiskunnallisia haasteita, jotka ovat 
luonteeltaan maailmanlaajuisia.
Kansainvälistä yhteistyötä on syytä tehdä 
myös eturintamassa olevassa tutkimuksessa 
ja perustutkimuksessa, jotta kehittyvien 
tieteenalojen ja 
teknologiamahdollisuuksien edut voitaisiin 
hyödyntää. Tutkijoiden ja innovointiin 
osallistuvan henkilökunnan kansainvälinen 
vaihto on erinomainen tapa parantaa 
maailmanlaajuista yhteistyötä. 
Kansainvälisen tason toimilla on suuri 
merkitys myös silloin, kun Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä yritetään 
parantaa edistämällä uusien teknologioiden 
käyttöönottoa ja kauppaa. Esimerkkeinä 
mainittakoon maailmanlaajuisten normien 
ja yhteentoimivuutta koskevien 
suuntaviivojen vahvistaminen sekä 
eurooppalaisten ratkaisujen hyväksymisen 
ja käyttöönoton edistäminen Euroopan 
ulkopuolella.

tärkeää silloin, kun tavoitteet liittyvät 
unionin ulkopolitiikkaan ja kansainvälisiin 
sitoumuksiin. Kansainvälistä yhteistyötä on 
syytä tehdä myös eturintamassa olevassa 
tutkimuksessa ja perustutkimuksessa, jotta 
kehittyvien tieteenalojen ja 
teknologiamahdollisuuksien edut voitaisiin 
hyödyntää. Tutkijoiden ja innovointiin 
osallistuvan henkilökunnan kansainvälinen 
vaihto on erinomainen tapa parantaa 
maailmanlaajuista yhteistyötä. 
Kansainvälisen tason toimilla on suuri 
merkitys myös silloin, kun Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä yritetään 
parantaa edistämällä uusien teknologioiden 
käyttöönottoa ja kauppaa. Esimerkkeinä 
mainittakoon maailmanlaajuisten normien 
ja yhteentoimivuutta koskevien 
suuntaviivojen vahvistaminen sekä 
eurooppalaisten ratkaisujen hyväksymisen 
ja käyttöönoton edistäminen Euroopan 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) jatketaan ja laajennetaan 
maantieteellisesti muille kehittyville 
alueille Euroopan ja kehitysmaiden välistä 
kliinisten tutkimusten 
yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) hi-
viruksen, malarian ja tuberkuloosin ja 
laiminlyötyjen tautien torjumiseen 
tähtääviä lääketieteellisiä toimenpiteitä 
koskevien kliinisten tutkimusten vaiheiden 
I–IV osalta;

Or. en
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Tarkistus 31
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Euroopan unionin ja Amerikan 
yhdysvaltojen hallituksen välinen 18. 
marraskuuta 2010 allekirjoitettu 
täytäntöönpanojärjestely sisäistä 
turvallisuutta ja siviiliturvallisuutta 
koskevan tutkimuksen alan 
yhteistyötoimia varten;

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) tuetaan 4. marraskuuta 2008 
annetun komission tiedonannon "Raaka-
aineita koskeva aloite – työllisyyden ja 
kasvun kannalta kriittisten tarpeiden 
täyttäminen" ensimmäisessä pilarissa 
"raaka-aineiden saanti 
maailmanmarkkinoilta vääristymättömin 
ehdoin", ehdotettuja toimia, jotta 
eurooppalaisen teollisuuden raaka-
aineiden saanti voidaan turvata 
maailmanlaajuisesti, ja edistetään sen 
takaamista, että raaka-aineita saadaan 
kansainvälisiltä markkinoilta samoin 
ehdoin kuin muut teollisuuden kilpailijat;

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio tunnusti eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja innovoinnin (ja sen 
tarjoamien työpaikkojen) riippuvuuden EU:n ulkopuolisista raaka-aineista jo tiedonannoissa 
(COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82 ja 10. maaliskuuta 2011 annetuissa 



PR\903346FI.doc 25/125 PE489.688v01-00

FI

kilpailukykyneuvoston päätelmissä. Koska tämä kysymys on tärkeä EU:n toimintaohjelmassa, 
olisi säädettävä kansainvälisestä yhteistyöstä tärkeimpien yhteistyöalueiden kanssa.

Tarkistus 33
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) yhteistyö kehitysmaiden kanssa, 
erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan 
maiden kanssa, hajautetun 
energiantuotannon alalla köyhyyden 
lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) jatketaan tutkimusyhteistyötä 
Brasilian kanssa biopolttoaineista ja 
keskitytään toisen sukupolven 
biopolttoaineisiin.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma rakentuu sen 
kolmelle tärkeimmälle osalle määriteltyjen 
tavoitteiden ympärille. Nämä tavoitteet 
ovat huipputason tieteen tuottaminen, 
teollisuuden johtoaseman lujittaminen ja 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaiseminen. Huomiota kiinnitetään 

Horisontti 2020 -puiteohjelma rakentuu sen 
kolmelle tärkeimmälle osalle määriteltyjen 
tavoitteiden ympärille. Nämä tavoitteet 
ovat huipputason tieteen tuottaminen, 
teollisuuden johtoaseman lujittaminen ja 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaiseminen. Huomiota kiinnitetään 
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erityisesti asianmukaisen koordinoinnin 
varmistamiseen näiden osien välillä ja 
siihen, että kaikkien erityistavoitteiden 
välillä syntynyttä synergiaa käytetään 
täysimääräisesti hyväksi, jotta niiden 
yhteisvaikutus unionin korkeamman tason 
poliittisiin tavoitteisiin olisi suurempi. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteet 
pyritään näin ollen saavuttamaan 
painottamalla tehokkaiden ratkaisujen 
löytämistä. Lähestymistapa menee 
huomattavasti pidemmälle kuin pelkästään 
perinteisiin tieteenaloihin, teknologioihin 
ja talouden aloihin pohjautuvat 
lähestymistavat.

erityisesti asianmukaisen koordinoinnin 
varmistamiseen näiden osien välillä ja 
siihen, että kaikkien erityistavoitteiden 
välillä syntynyttä synergiaa käytetään 
täysimääräisesti hyväksi, jotta niiden 
yhteisvaikutus unionin korkeamman tason 
poliittisiin tavoitteisiin olisi suurempi. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteet 
pyritään näin ollen saavuttamaan 
painottamalla tehokkaiden ratkaisujen 
löytämistä. Lähestymistapa menee 
huomattavasti pidemmälle kuin pelkästään 
perinteisiin tieteenaloihin, teknologioihin 
ja talouden aloihin pohjautuvat 
lähestymistavat, ja siinä edistetään 
esimerkiksi innovatiivisia 
maailmanlaajuisia kumppanuuksia 
perinteisten konsortioiden ulkopuolella ja 
tarjotaan joustavia ja innovatiivisia 
rahoitus- ja investointivälineitä, jotka 
mukautetaan nopeasti kehittyviin 
kokonaisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 

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

mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Erityistä huomiota kiinnitetään myös 
koordinointiin sellaisten toimien välillä, 
joille on myönnetty rahoitusta joko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai muista 
EU:n rahoitusohjelmista, kuten yhteisestä 
maatalous- tai kalastuspolitiikasta tai 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta 
unionin Kaikkien Erasmus -ohjelmasta, 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta, 
Life-ohjelmasta tai uusien osallistujien 
reservistä (New Entrants’ Reserve, 
NER300).

Or. en
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Tarkistus 38
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainittuun koordinointiin sisältyy 
asianmukainen niveltäminen 
koheesiorahastojen kanssa silloin, kun 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien 
vahvistamiseen aluetasolla myönnettävä 
tuki voi toimia huippuosaamisen 
portaikkona ja alueellisten 
osaamiskeskusten perustaminen voi 
edesauttaa innovaatiokuilujen sulkemista 
Euroopassa. Rakennerahastoja olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti alueiden 
valmiuksien kehittämiseksi sellaisten 
kohdennettujen toimien avulla, joiden 
tavoitteena on osaamiskeskusten 
perustaminen, yliopistojen 
nykyaikaistaminen, tieteellisten välineiden 
hankinta, paikallinen teknologian siirto, 
uusien ja spin-off-yritysten tukeminen, 
teollisuuden ja korkeakoulujen välinen 
vuorovaikutus paikallisella tasolla, 
klustereiden luominen Horisontti 2020 
-puiteohjelman ensisijaisilla aihealueilla 
ja pienten avustusten myöntäminen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
lähetettävien ehdotusten valmisteluun. 
Siten mahdollistetaan huippuosaamisen 
portaikon kehittäminen, minkä ansiosta 
kyseiset alueet voisivat laadun ja 
huippuosaamisen perusteella osallistua 
täysimääräisesti Horisontti 2020 
-ohjelmaan. 
Tämän jälkeen rakennerahastoista 
voidaan rahoittaa kokonaan tai osittain 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimushankkeiden jatkotoimia, ja niitä 
voidaan käyttää myös tutkimustulosten 
hyödyntämiseen niin, että edistetään 
tiedon helppoa saatavuutta tai 
helpotetaan tutkimustiedon taloudellista 
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tai yhteiskunnallista hyödyntämistä.
Luodaan parempaa synergiaa, 
täydentävyyttä ja yhteentoimivuutta 
huippuosaamista painottavan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
valmiuksien kehittämistä ja älykästä 
erikoistumista korostavien 
rakennerahastojen välille 
huippuosaamisen portaikon avulla 
edellyttäen, että nämä kaksi ohjelmaa 
yhdistävien siltojen rakentaminen on 
molemminsuuntaista.
Horisontti 2020 -hankkeiden olisi 
houkuteltava lisärahoitusta 
rakennerahastoista, EIP:stä ja yksityiseltä 
sektorilta, mikä edellyttää useita rahastoja 
koskevan lähestymistavan omaksumista.
Eurooppalaisen tutkimusyhteistyön 
edistämiseksi olisi perustettava koko 
Euroopan laajuinen yhteinen rahasto, 
jota rahoitetaan rakennerahastoista.

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Nykyisille julkisen sektorin sisäisille sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin välisille 
kumppanuuksille voidaan antaa tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, jos niissä 
käsitellään Horisontti 2020 -tavoitteita ja 
jos Horisontti 2020 -asetuksessa säädetyt 
arviointiperusteet täyttyvät ja niiden osalta 
on tapahtunut huomattavaa edistystä 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman jälkeen asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [Horisontti 2020][19] artiklan 
[2 ja 3] kohdassa esitettyjen 
arviointiperusteiden mukaisesti. Uudet 
innovatiiviset kumppanuudet, mukaan 
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luettuna tuotekehityskumppanuudet, 
voivat myös saada tukea edellyttäen, että 
niissä käsitellään Horisontti 2020 
-tavoitteita ja täytetään arviointiperusteet.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eureka-aloitteen verkoston, joka on 
luonnollinen kumppani 
koheesiopolitiikan innovointia koskevien 
osien suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa, erityisesti laadittaessa 
alueellisen innovoinnin älykkään 
erikoistumisen strategioita, kanssa 
tehtävä yhteistyö edistää Horisontti 2020 
-tavoitteiden saavuttamista ja lujittaa 
edelleen innovaatiounionia.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuudennessa ja seitsemännessä
puiteohjelmassa tuettuja 185 artiklan 
mukaisia aloitteita, joille voidaan myöntää 
lisätukea edellä mainituin ehdoin, ovat 
mm. kliinisiä tutkimuksia koskeva 
Euroopan maiden ja kehitysmaiden 
yhteistyökumppanuus (EDCTP), 
tietotekniikka-avusteinen asuminen (AAL), 
Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma 
(BONUS), Eurostars-ohjelmat ja 
eurooppalainen metrologian 
tutkimusohjelma. Lisätukea voidaan 

Kuudennessa ja seitsemännessä 
puiteohjelmassa tuettuja 185 artiklan 
mukaisia aloitteita, joille voidaan myöntää 
lisätukea edellä mainituin ehdoin, ovat 
mm. kliinisiä tutkimuksia koskeva 
Euroopan maiden ja kehitysmaiden
yhteistyökumppanuus (EDCTP), 
tietotekniikka-avusteinen asuminen (AAL), 
Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma 
(BONUS), Eurostars-ohjelmat ja 
eurooppalainen metrologian 
tutkimusohjelma. Yksityisen sektorin 
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myöntää myös Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelma) mukaisesti perustetulle 
Euroopan energiatutkimuksen 
yhteenliittymälle (EERA)

osallistumista voidaan lisätä 
eurooppalaisten ja kansallisten 
teknologiayhteisöjen avulla. Lisätukea 
voidaan myöntää myös Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) mukaisesti perustetulle 
Euroopan energiatutkimuksen 
yhteenliittymälle (EERA).

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2. Tulevat ja kehittyvät teknologiat 2. Tulevat ja kehittyvät tieteenalat ja 
teknologiat

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus: aina, kun tekstissä esiintyy ilmaisu "tulevat ja kehittyvät 
teknologiat" tai "FET", se on korvattava ilmaisulla "tulevat ja kehittyvät tieteenalat ja 
teknologiat" tai "FEST" koko tekstissä.
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Tarkistus 46
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä haastetta koskevat tutkimusaloitteet 
ovat tiedepainotteisia, laajamittaisia, 
monialaisia ja ne rakentuvat yhteisen 
visionäärisen tavoitteen ympärille. Niillä 
pyritään ratkaisemaan suuret tieteelliset ja 
teknologiset haasteet yhteistyössä useiden 
erilaisten tiedealojen, yhteisöjen ja 

Tätä haastetta koskevat tutkimusaloitteet 
ovat tiedepainotteisia, laajamittaisia, 
monialaisia ja ne rakentuvat yhteisen 
visionäärisen tavoitteen ympärille. Niillä 
pyritään ratkaisemaan suuret tieteelliset ja 
teknologiset haasteet yhteistyössä useiden 
erilaisten tiedealojen, yhteisöjen ja 
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ohjelmien kanssa. Tieteen kehittyminen 
muodostaa vahvan ja laajan perustan 
tuleville teknologisille innovaatioille ja 
taloudelliselle hyödyntämiselle sekä tuottaa 
uudenlaisia hyötyjä yhteiskunnalle. Niiden 
luonteen ja suuruuden vuoksi ne voidaan 
toteuttaa ainoastaan monikerroksisilla ja 
jatkuvilla toimilla (jotka kestävät noin 10 
vuotta).

ohjelmien kanssa. Tieteen kehittyminen 
muodostaa vahvan ja laajan perustan 
tuleville teknologisille innovaatioille ja 
taloudelliselle hyödyntämiselle sekä tuottaa 
uudenlaisia hyötyjä yhteiskunnalle. 
Yhteiskuntaan erityisen paljon vaikuttavat 
hankkeet olisi otettava huomioon. Niiden 
luonteen ja suuruuden vuoksi ne voidaan 
toteuttaa ainoastaan monikerroksisilla ja 
jatkuvilla toimilla (jotka kestävät noin 10 
vuotta).

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

FEST:n neuvoa-antava komitea, joka 
koostuu erittäin hyvämaineisista 
tutkijoista ja insinööreistä, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
takaavat tutkimusalojen monipuolisuuden 
ja jotka toimivat yksityishenkilöinä, antaa
komissiolle lausuntoja ja neuvontaa 
FEST-toimia koskevasta tieteellisestä 
kokonaisstrategiasta, työohjelman 
laatimisesta ja ehdotuspyyntöjen 
arviointiperusteista sekä määrittelyn 
FEST Proactive -aloitteen ja FEST-
lippulaivatoimien erityisaiheista.
FEST:n neuvoa-antavaa komiteaa 
kuullaan erityisesti
- FEST-toimien tieteellisestä 
kokonaisstrategiasta tiedettä ja 
sovelluksia koskevien mahdollisuuksien ja
EU:n tason tarpeiden kannalta;
- työohjelman laatimisesta ja tarvittavista 
muutoksista, mukaan luettuna 
ehdotuspyynnöt ja arviointiperusteet;
- ylhäältä alas etenevien FEST-toimien 
(Proactive-aloite ja lippulaivatoimet) 
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erityisaiheiden määritelmästä, mukaan 
luettuina erityisesti
alhaalta ylös eteneviä FEST-toimia 
(Open-aloite) sekä asiaankuuluvilla 
aloilla rahoitettuja ERC:n apurahoja 
koskevat aiheet.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.4 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien FEST-toimien arvioinnissa 
noudatetaan yksinomaan tieteellistä ja 
teknologista huippuosaamista koskevia 
ankaria arviointiperusteita.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.4 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suurin osa FEST-resursseista osoitetaan 
alhaalta ylös etenevälle 
rajatutkimusyhteistyölle kaikilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet toteutetaan sellaisille 
kilpailun perusteella valituille unionin 

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

laajuisille tutkimuskoulutusohjelmille 
annettavalla tuella, jotka pannaan 
täytäntöön eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, suuryritysten, pk-
yritysten ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden välisillä kumppanuuksilla. 
Yksittäisiä laitoksia, jotka pystyvät 
tarjoamaan samanlaisen rikastuttavan 
ympäristön, tuetaan myös. Nämä tavoitteet 
on pantava täytäntöön täysin joustavalla 
tavalla keston, vastaanottavan laitoksen, 
koko sovitun vastaanottavan verkoston 
sisäisten harjoittelijoiden määrän ja 
hankkeen koon osalta, jotta eri tarpeisiin 
voitaisiin vastata. Yleensä 
menestyksekkäät kumppanuudet tapahtuvat 
joko tutkimuskoulutusverkkoina tai 
teollisuuden yhteisinä ja useina 
tohtorinkoulutusohjelmina, kun taas 
yksittäiset laitokset osallistuvat tavallisesti 
innovatiivisiin tohtorinkoulutusohjelmiin. 
Tässä yhteydessä on tarkoitus tukea sitä, 
että uransa alkuvaiheessa olevat 
kaikenmaalaiset huippututkijat voivat 
liittyä näihin erinomaisiin ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Parhaille ja lupaavimmille kokeneille 
tutkijoille myönnetään rahoitusta heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, kunhan he 
haluavat kehittää taitojaan valtioiden 
välisessä tai kansainvälisessä 
tutkijanvaihdossa. Heille voidaan antaa 
tukea heidän uransa kaikissa vaiheissa, 
jopa siinä vaiheessa, kun he ovat juuri 
suorittaneet tohtorintutkinnon tai saaneet 
vastaavan kokemuksen. Tuki myönnetään 
edellyttäen, että he muuttavat toiseen 

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

EU:hun. Tuki myönnetään edellyttäen, 
että he muuttavat toiseen maahan 
laajentaakseen ja syventääkseen 
osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, suuryrityksessä, pk-
yrityksessä tai muussa sosioekonomisessa 
toimijassa henkilökohtaisia tarpeitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeissa. Heitä 
kannustetaan myös siirtymään 
väliaikaisesti julkiselta sektorilta 
yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Myös 
osa-aikaisuusmahdollisuutta tuetaan, 
jolloin työ tehtäisiin osittain julkisella ja 
osittain yksityisellä sektorilla. Tämä lisäisi 
sektorien välistä tietämyksenvaihtoa ja 
kannustaisi perustamaan uusyrityksiä. 
Tällaisten räätälöityjen
tutkimusmahdollisuuksien ansiosta 
lupaavista tutkijoista voi tulla täysin 
riippumattomia, ja heidän on helpompi 
siirtyä sektorilta toiselle.

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edistymisen seuraaminen on ehdottoman 
tärkeää haasteiden ratkaisemiseksi 
tehokkaalla tavalla. Ohjelmalla tuetaan 
indikaattoreiden kehittämistä sekä 
tutkijoiden liikkuvuutta, taitoja ja uraa 
koskevien tietojen analysointia. 
Tarkoituksena on löytää Marie Curie -
toimissa olevat aukot ja esteet ja lisätä 
näiden toimien vaikutusta. Nämä toimet 
pannaan täytäntöön siten, että synergia ja 
läheinen koordinaatio saavutetaan 
erityistavoitteen ”Tieteen ja yhteiskunnan 
välisen vuoropuhelun edistäminen”
mukaisesti toteutettujen tutkijoita, heidän 
työnantajiaan ja rahoittajia koskevien 



PE489.688v01-00 38/125 PR\903346FI.doc

FI

tukitoimien kanssa. Erityistoimia 
rahoitetaan sellaisten aloitteiden 
tukemiseksi, joilla lisätään tietoisuutta 
tutkimusuran tärkeydestä, ja Marie Curie -
toimilla tuetusta työstä saatavien tutkimus-
ja innovaatiotulosten levittämiseksi.

poliittisten tukitoimien kanssa. 
Erityistoimia rahoitetaan sellaisten 
aloitteiden tukemiseksi, joilla lisätään 
tietoisuutta tutkimusuran tärkeydestä, 
naisten liikkuvuutta, ja Marie Curie -
toimilla tuetusta työstä saatavien tutkimus-
ja innovaatiotulosten levittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.6 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 4.1.1 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.1 alakohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistämään julkiseen tutkimukseen 
soveltuvia yksityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja.

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – 4.3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää kansallisten ja Tavoitteena on hyödyntää kansallisten ja 



PE489.688v01-00 40/125 PR\903346FI.doc

FI

unionin aloitteiden välistä synergiaa 
solmimalla kumppanuuksia 
asiaankuuluvien poliittisten päättäjien ja 
rahoituslaitosten (esim. ESFRI, 
verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä 
e-IRG, EIROforum-järjestöt, kansalliset 
julkisviranomaiset) välillä muita unionin 
politiikkoja (esim. alue-, koheesio, 
teollisuus-, terveys-, työllisyys- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikka) täytäntöön 
panevien tutkimusinfrastruktuurien ja -
toimien välisen täydentävyyden ja 
yhteistoiminnan kehittämiseksi sekä 
unionin eri rahoituslähteiden välisen 
koordinoinnin varmistamiseksi. Unionin 
toimilla tuetaan myös unionin tasolla 
tapahtuvaa tutkimusinfrastruktuurien 
tutkimusta, seurantaa ja arviointia sekä 
asiaankuuluvia poliittisia tutkimuksia ja 
viestintätehtäviä.

unionin aloitteiden välistä synergiaa 
solmimalla kumppanuuksia 
asiaankuuluvien poliittisten päättäjien ja 
rahoituslaitosten (esim. ESFRI, 
verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä 
e-IRG, EIROforum-järjestöt, kansalliset 
julkisviranomaiset) välillä muita unionin 
politiikkoja (esim. alue-, koheesio-, 
teollisuus-, terveys-, työllisyys-, 
turvallisuus- ja kehitysyhteistyöpolitiikka) 
täytäntöön panevien 
tutkimusinfrastruktuurien ja -toimien 
välisen täydentävyyden ja yhteistoiminnan 
kehittämiseksi sekä unionin eri 
rahoituslähteiden välisen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Yhteiskuntaan erityisen 
paljon vaikuttavat hankkeet olisi otettava 
huomioon. Unionin toimilla tuetaan myös 
unionin tasolla tapahtuvaa 
tutkimusinfrastruktuurien tutkimusta, 
seurantaa ja arviointia sekä asiaankuuluvia 
poliittisia tutkimuksia ja viestintätehtäviä.

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Huippuosaamisen levittäminen ja 
osallistumispohjan laajentaminen
Euroopan tutkimus- ja innovointikuilujen 
sulkemisen edesauttamiseksi 
rakennerahastojen kanssa kehitetään 
täydentävyyttä ja tiivistä synergiaa sekä 
alkupäässä (jäsenvaltioiden valmiuksien 
kehittäminen, jotta ne voivat valmistautua 
paremmin osallistumiseensa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan) että 
loppupäässä (Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta johtuvien tutkimus- ja 
innovointitulosten hyödyntäminen ja 
levittäminen). Mahdollisuuksien mukaan 
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edistetään kyseisen kahden välineen 
välistä yhteentoimivuutta. Kumulatiivista 
tai yhdistettyä rahoitusta kannustetaan.
Tässä yhteydessä toimenpiteillä pyritään 
hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan 
lahjakkuuspotentiaalia ja siten 
parantamaan tutkimuksen ja innovoinnin 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
vaikutusta, ja ne ovat erillään 
koheesiopolitiikan rahastojen 
toimintalinjoista ja toimista mutta 
täydentävät niitä. Näihin kuuluvat 
seuraavat toimenpiteet:
(a) Nousevien laitosten, osaamiskeskusten 
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 
osaamiskeskusten perustamiseksi. Niitä 
voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla. 
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 
klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, 
pohditaan.
(b) ”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 
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huippututkijalahjakkuuksia saadaan 
houkuteltua näihin laitoksiin, pysymään 
ja kehittymään niissä.
(c) "Laatuleiman" myöntäminen 
myönteisesti arvioidulle ERC:lle, Marie 
Sklodowska-Curie -toimelle tai 
ehdotuksille yhteistyöhankkeista, jotka 
eivät ole pystyneet saamaan rahoitusta 
talousarviorajoitteiden vuoksi. Kansallisia 
ja alueellisia rahastoja voitaisiin siten 
kannustaa rahoittamaan hankkeita, jotka 
täyttävät huippuosaamista koskevat 
vaatimukset mutta joille ei voida antaa 
rahoitusta EU:n varojen puutteen vuoksi.
(d) "Laatuleiman" myöntäminen 
loppuunsaatetuille 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, tai 
EU:ssa jo työskenteleville tutkijoille, jotka 
haluavat muuttaa vähemmän 
kehittyneelle alueelle.
(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 
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alkuvaiheessa olevien tutkijoiden) 
määrittämiseksi ja yhdistämiseksi koko 
EU:ssa.
(h) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
osallistumista koskevien erityisten 
koulutusmekanismien laatiminen, jossa 
hyödynnetään täysimääräisesti 
kansallisten yhteyspisteiden kaltaisia 
olemassa olevia verkostoja.
(i) Apurahojen antaminen saataville 
tohtorintutkintoa ja tohtorintutkinnon 
jälkeistä tutkimusta varten sekä
edistyneiden koulutusapurahojen 
antaminen insinööreille EU:n kaikkiin 
kansainvälisiin 
tutkimusinfrastruktuureihin 
pääsemiseksi, mukaan luettuina 
kansainvälisten tiedejärjestöjen 
hallinnoimat infrastruktuurit.
(j) Älykkään erikoistumisen strategioiden 
kehittämisen ja seurannan tukeminen. 
Toimintapoliittista tukivälinettä 
kehitetään ja alueellisen tason 
toimintapoliittista oppimista edistetään 
kansainvälisellä vertaisarvioinnilla ja 
parhaiden käytäntöjen jakamisella.
(k) Sellaisten verkkomarkkinoiden 
perustaminen, joilla voidaan mainostaa 
henkistä omaisuutta teollis- ja 
tekijänoikeuksien omistajien ja käyttäjien 
lähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Huippuosaamista olisi hyödynnettävä täysimääräisesti edistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja rakennerahastojen välistä synergiaa.

Tarkistus 59
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Se, että Euroopan teollisuus pystyy 
onnistuneesti omaksumaan ja ottamaan 
käyttöön mahdollistavia teknologioita, on 
yksi keskeinen tekijä Euroopan 
tuottavuuden ja innovointikapasiteetin 
vahvistamisessa sekä sen varmistamisessa, 
että Euroopalla on kehittynyt, kestävä ja 
kilpailukykyinen talous, maailman 
johtoasema korkean teknologian 
sovellusten alalla ja valmiudet kehittää 
tehokkaita ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja käyttäjien tarpeisiin. 
Kohteeksi olisi otettava teollisuudenalat, 
joilla on muita suurempi vaikutus 
lisäarvoon ja työllisyyteen, joilla on 
merkitystä muulle taloudelle ja joilla on 
mahdollisuuksia vähentää EU:n 
ulkopuolisia kustannuksia. Rahoitukseen 
kuuluu olennaisena osana se, että 
innovointitoimet yhdistetään t&k-toimiin.

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Innovaatiotoimia edistetään hankkeen 
varhaisimmista vaiheista käsitteen 
laatimisesta markkinoille pääsemiseen. 
Niihin lukeutuu yksittäisten teknologioiden 
yhdentäminen, valmiuksien demonstrointi 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, käyttäjiä ja 
asiakkaita koskevat pilottihankkeet 
toteutettavuuden ja lisäarvon 
todistamiseksi sekä laajamittaiset 
demonstroinnit, jotta tutkimustulosten 
saattaminen markkinoille helpottuu.

Or. en
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Tarkistus 61
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin teknologian valmiustason 
asteikkoa koskevat t&k&i-toimet 
vastaavat OECD:n määritelmää. 
Komissio käsittelee tätä määritelmää 
sisällyttääkseen teknologisen 
tutkimuksen, tuotekehityksen ja 
demonstrointitoimet t&k&i-
kokonaisuuteensa.

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tavoitteena on edistää eurooppalaisia 
resursseja prosessori- ja 
järjestelmäarkkitehtuurissa, 
yhteenliitettävyys- ja tiedon 
lokalisointiteknologioissa, pilvipalveluissa, 
rinnakkaisessa tietojenkäsittelyssä, 
simulointiohjelmistoissa kaikille 
markkinoiden 
tietojenkäsittelysegmenteille, 
epävarmuustekijöiden määrittämisessä, 
riskianalyysissa ja rakenteita koskevissa 
päätöksissä. 

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä kehittämällä, 
hallinnoimalla ja muokkaamalla seuraavan 
sukupolven internetiä, joka asteittain 
korvaa nykyisen internetin, kiinteät ja 
matkaviestinverkot ja 
palveluinfrastruktuurit ja mahdollistaa 
triljoonien laitteiden yhteenliittämisen 
(esineiden internet) lukuisissa 
operaattoreissa ja lukuisilla aloilla. Tämä 
tulee muuttamaan tapaa, jolla 
kommunikoimme, haemme tietoja ja 
käytämme tietoja. Tähän kuuluvat 
verkkoja, ohjelmistoja, palveluja, 
tietoverkkoturvallisuutta, yksityisyyttä, 
luottamusta, langatonta22 viestintää, 
kaikkia optisia verkkoja, immersiivistä 
interaktiivista multimediaa ja verkkoon 
liitettyjä tulevaisuuden yrityksiä koskeva 
tutkimus ja innovointi.

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä kehittämällä, 
hallinnoimalla ja muokkaamalla seuraavan 
sukupolven internetiä, joka asteittain 
korvaa nykyisen internetin, kiinteät, 
satelliitti- ja matkaviestinverkot ja 
palveluinfrastruktuurit ja mahdollistaa 
triljoonien laitteiden yhteenliittämisen 
(esineiden internet) lukuisissa 
operaattoreissa ja lukuisilla aloilla. Tämä 
tulee muuttamaan tapaa, jolla 
kommunikoimme, haemme tietoja ja 
käytämme tietoja. Tähän kuuluvat 
verkkoja, ohjelmistoja, palveluja, 
tietoverkkoturvallisuutta, yksityisyyttä, 
luottamusta, langatonta22 viestintää, 
kaikkia optisia verkkoja, immersiivistä 
interaktiivista multimediaa ja verkkoon 
liitettyjä tulevaisuuden yrityksiä koskeva 
tutkimus ja innovointi.

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1.6a. Kvanttiteknologia: tieto- ja 
viestintätekniikan laitteiden seuraava 
sukupolvi yhdistämällä kvanttifysiikka ja 
informatiikka
Tavoitteena on kehittää tieto- ja 
viestintätekniikan laitteiden seuraava 
sukupolvi yhdistämällä kvanttifysiikka ja 
informatiikka ja taata siten unionille 
keskeinen asema tulevilla 
maailmanmarkkinoilla, joilla teollisten 
sovellusten tehokkuus määritetään 
kvanttirajoilla.
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Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2.2 a. Uuden välineen kehittäminen 
nanomateriaalien, komponenttien ja 
järjestelmien suunnittelua, simulointia, 
karakterisointia ja käyttöä varten
Uusien nanomateriaalien ja järjestelmien 
tutkiminen, kuvantaminen ja valvonta 
nanomittakaavassa.

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusien ja innovatiivisten tekniikoiden ja 
järjestelmien, yhdistämisen, liittämisen, 
erottamisen kokoonpanon, 

Materiaalien, komponenttien ja 
järjestelmien uusien ja innovatiivisten 
tuotantotekniikoiden, yhdistämisen, 
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itsekokoonpanon, osiin purkamisen, 
hajoamisen ja hajottamisen tutkiminen ja 
kehittäminen.

liittämisen, erottamisen, kokoonpanon, 
itsekokoonpanon, osiin purkamisen, 
hajoamisen ja hajottamisen tutkiminen ja 
kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 68
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 72
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 73
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita 
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 

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

solupohjaisia alustoja), joilla edistetään 
johtajuutta ja kilpailuetua useilla aloilla, 
jotka vaikuttavat talouteen. Tällä 
lähestymistavalla voidaan edelleen edistää 
uusien pk-yritysten mahdollisuuksia ja 
vähentää huomattavasti 
markkinoilletuontiaikaa. Siihen kuuluu 
väestön terveyttä ja hyvinvointia 
edistävien toimien kehittäminen. Siihen 
kuuluu myös erilaisia piirteitä, kuten 
perustan luominen bioresurssien 
kehittämiselle tavanomaisia vaihtoehtoja 
pidemmälle menevillä optimoiduilla 
ominaisuuksilla ja sovelluksilla, 
mahdollistava tutkiminen, uusien 
sovellusten maa- ja meribiodiversiteetin 
ymmärtäminen ja käyttäminen kestävällä 
tavalla sekä bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 alakohta – 1.5.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

prosesseille ja palveluille arvoketjussa sekä 
erittäin vähähiilisten 
tuotantoteknologioiden ja -tekniikoiden 
hyväksyminen erityisten 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 75
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Avaruusalalla tarkoitetaan, kun siihen 
viitataan yleisenä käsitteenä, 
satelliittiseuranta-, satelliittinavigointi- ja 
satellittiteleviestintäaloja, infrastruktuuria 
(maassa ja avaruudessa), palveluja ja 
sovelluksia.
Tavoitteena on säilyttää maailmanlaajuinen 
johtoasema avaruustutkimuksessa 
kilpailukykyistä avaruusteollisuutta ja -
tutkijayhteisöä turvaamalla ja kehittämällä 
ja avaruuteen perustuvaa innovointia 
edistämällä.

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.1 alakohta – 1.6.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologiassa on paljon samoja 
haasteita kuin maanpäällisissä 
teknologioissa (esim. energia, televiestintä, 
luonnonvarojen käyttö, robotiikka, 
turvallisuus ja terveys). Nämä 
yhtäläisyydet mahdollistavat 
teknologioiden yhteisen kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa erityisesti pk-

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

yrityksissä. Tämä voi johtaa siihen, että 
läpimurtoinnovaatiot kehitetään 
nopeammin kuin myöhäisemmässä 
vaiheessa saavutettavat sivutuotteet. 
Euroopan nykyisen avaruusinfrastruktuurin 
käyttöä olisi lisättävä edistämällä 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä kaukohavainnoinnilla ja 
satelliittipaikannuksella ja 
avaruusteleviestinnällä. Lisäksi Euroopan 
olisi kannustettava yrityksiä aloittamaan 
avaruusalan kehittäminen moitteettomasti 
kohdennetuilla toimenpiteillä, joilla 
edistetään useiden avaruuspalvelujen 
yhdennettyä käyttöä.

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.2 alakohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Riskinjakorahoitusjärjestelmillä 
käsitellään myös toimintalinjojen ja 
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alojen ratkaisemattomia tarpeita, 
erityisesti sellaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden osalta, jotka ovat kiireellisiä 
mutta joiden yksityisen sektorin rahoitus 
on jatkuvasti riittämätöntä korkeiden 
riskirajojen vuoksi.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi köyhyyteen liittyvien tautien kaltaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin voidaan 
löytää ratkaisuja, jos uusien välineiden kehittämiselle järjestetään vakaa ja kestävä rahoitus. 
Yksityinen sektori voisi tarttua näihin haasteisiin, jos rahoitusriskeihin vastataan. Tarvittavan 
rahoituksen houkuttelemiseksi globaalin terveydenhuollon t&k:lle on olennaisen tärkeää 
selvittää muita rahoitusmekanismeja yksityisen sektorin pitkäaikaisten investointien 
takaamiseksi.

Tarkistus 79
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 80
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

EIP hallinnoi velkainstrumenttia 
komission puolesta, ja sillä on valtuudet 
antaa lainaa hankkeille, joissa 
teknologinen riski on suuri, eikä vain 
tarjota lainoja markkinakorkoa 
pienemmällä korolla hankkeille, joiden 
teknologinen riski on pieni.

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lopullinen määrä on COSME-ohjelmassa sovitun mukainen.

Tarkistus 82
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennetusta instrumentista 
myönnetään yksinkertaista ja vaiheittaista 
tukea. Sen kolme vaihetta kattavat koko 
innovaatiosyklin. Siirtyminen vaiheesta 
toiseen tapahtuu saumattomasti, jos pk-

Pk-yrityksille kohdennetusta instrumentista 
myönnetään yksinkertaista ja vaiheittaista 
tukea. Sen kolme vaihetta kattavat koko 
innovaatiosyklin. Siirtyminen vaiheesta 
toiseen tapahtuu saumattomasti, jos pk-
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yritys on osoittautunut lisärahoituksen 
arvoiseksi aiemmassa vaiheessa. Jokainen 
vaihe on avoin kaikille pk-yrityksille:

yritys on osoittautunut lisärahoituksen 
arvoiseksi aiemmassa vaiheessa. Pk-
yritykset voivat päästä suoraan vaiheeseen 
2 riippumatta vaiheesta 1. Jokainen vaihe 
on avoin kaikille pk-yrityksille:

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tukea annetaan tutkimukselle ja 
kehitykselle innovaatiosetelillä, jota pk-
yritykset voivat käyttää työskennelläkseen 
yksin tai yhden tai useamman 
tutkimuksen suorittajan (yliopistot, 
tutkimuskeskukset tai muut yritykset 
toisessa jäsenvaltiossa tai assosioituneessa 
maassa). Vaikka erityisesti keskitytään 
demonstrointitoimiin (testaaminen, 
prototyypit, tuotantomittakaavaa koskevat 
tutkimukset, suunnittelu, 
innovointiprosessien pilottihankkeet, 
tuotteet ja palvelut, suorituskykyverifiointi 
jne.) ja markkinareplikointiin, myös t&k-
toimet ovat mahdollisia.

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Älykästä erikoistumista koskevissa 
kansallisissa ja alueellisissa 
innovaatiostrategioissa pyritään 
saavuttamaan synergia unionin 
koheesiopolitiikan kanssa. Tämä synergia 
voidaan perustaa myös alhaalta ylös 
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etenevälle kansalliselle ja alueelliselle 
Eureka- ja Eurostars-kokemukselle pk-
yritysten innovointi- ja tutkimustoimien 
tueksi.

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 87
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tuki jatkuu koko tutkimuksen ja 
innovoinnin kaikissa vaiheissa ja vahvistaa 
siten Eurooppaan sijoittautuneen 
teollisuuden kilpailukykyä sekä lisää 
uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Tähän 
kohtaan kuuluvissa ohjelmissa ja 
hankkeissa olisi koordinoitava niiden 
tutkimusohjelmia ESFRIn 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa ja 
hyödynnettävä niitä. Terveyden 
tutkimuksen ja innovoinnin strategisen 
koordinoinnin edistämiseksi koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja 
valtioiden välisen lääketieteellisen 
tutkimuksen edistämiseksi voitaisiin 
perustaa vastaava aihekohtainen neuvoa-
antava komitea terveyden alalla. Tätä 
koordinointia voidaan laajentaa muihin 
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tähän haasteeseen liittyviin ohjelmiin ja 
instrumentteihin. Tällä koordinoidulla 
eurooppalaisella toimenpiteellä lisätään 
terveystutkimuksen tieteellisiä ja 
inhimillisiä valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Globaaliin terveyteen tehdyistä investoinneista saadaan todellisia tuloksia, ja investointien 
lisääntyminen saa terveysetuja aikaan ulkomailla mutta sen lisäksi myös EU:ssa. 
Globalisoituneessa maailmassa mitään suurta haastetta ei voida ratkaista vain paikallisesti 
tai edes alueellisesti.

Tarkistus 90
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Tarvitaan tehokkaampia ehkäiseviä 
rokotteita (tai vaihtoehtoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä) ja näyttöön perustuvia 
rokotusohjelmia hyvin laajaan kirjoon 
tauteja, muun muassa hiv/aidsin, 
tuberkuloosin, malarian ja laiminlyötyjen 
tautien kaltaisiin köyhyyteen liittyviin 
tauteihin. Tämä edellyttää, että tauteja ja 
sairausprosesseja ja niitä seuraavia 
epidemioita ymmärretään paremmin ja että 
tehdään kliinisiä tutkimuksia ja niihin 
liittyvää tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 93
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tukea annetaan kaikenlaiseen toimintaan 
osaamisen ja teknologian siirrosta 
laajamittaiseen demonstrointiin, joka 
johtaa laajennuskelpoisiin ratkaisuihin 
Euroopassa ja sen ulkopuolella.
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Yleisesti tunnustetaan, että 
terveystutkimuksen koordinoitua ja 
strategista suunnittelua tarvitaan 
kiireellisesti Euroopan suuriin 
terveyshaasteisiin puuttumiseksi. 
Koordinoinnilla voidaan puuttua 
hajanaisuuteen ja parantaa teknologia- ja 
infrastruktuuriresurssien käyttöä koko 
biolääketieteellisessä tutkimusyhteisössä. 
Terveystutkimuksen onnistuminen ja 
innovointi edellyttää lisäksi pitkän 
aikavälin sitoutumista huippututkimuksen 
ylläpitämiseen.
Tieteeseen perustuvalla strategialla 
voidaan edistää terveempää ja 
tuottavampaa EU:ta vastaamalla 
eurooppalaiseen biolääketieteellisen 
tiedeyhteisön avokätiseen sitoumukseen ja 
biolääketieteellisen tutkimuksen tulosten 
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin 
erityisesti yksilöityjen lääkkeiden 
tarjoamien mahdollisuuksien nojalla. 
Strategisilla toimilla ja korkeatasoisella 
tieteellisellä tuella voidaan taata 
asiantuntijoiden osallistuminen 
politiikkaan alusta alkaen, edistää 
innovointia ja kilpailukykyä tiedostamalla 
innovointijakson monimutkaisuus, 
kannustaa useampien tutkijoiden 
osallistumista yli rajojen ja edistää 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
tieteeseen perustuvia säästöjä.
Ensimmäisenä askelena perustetaan 
terveydenhuollon korkean tason 
tieteellinen asiantuntijakomitea, jotta 
voidaan vastata välittömään tarpeeseen 
edistää terveystutkimuksen strategista 
tieteellistä koordinointia koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja 
edistää lääketieteellistä 
translaatiotutkimusta. Tällaisella 
strategisella koordinoinnilla pyritään 
edistämään parhaaseen tieteelliseen 
johtajuuteen perustuvien 
biolääketieteellisen tutkimuksen ja 
translaatio-ohjelmien määrittämistä, ja 
sillä pitäisi taata asiantuntijoiden 
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tieteellinen osallistuminen politiikkaan 
alusta alkaen ja varmistaa kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien 
kustannustehokkuus. Strategisella 
tieteellisellä koordinoinnilla pyritään 
myös houkuttelemaan muita tieteellisen ja 
teknologisen tutkimuksen aloja 
nykyaikaisen biolääketieteellisen 
tutkimuksen tarjoamilla tilaisuuksilla.
Perustamalla Horisontti 2020 
-puiteohjelman kaikkia 
terveystutkimusasioita koskeva sisäinen 
strateginen koordinointi, joka perustuu 
korkeatasoiseen tieteelliseen neuvontaan, 
neuvoa-antava komitea antaa myös 
tarvittavan vauhdin ja välineet laajemman 
vuorovaikutuksen ja synergian 
edistämiseen. Edistetään kansallisten 
rahoitusvirastojen sekä komission 
vapaaehtoista lähentymistä tiettyjen 
erityistavoitteiden osalta tarvittaessa sekä 
unionin tason strategista 
erityiskumppanuutta alan, kansallisten 
virastojen ja komission välillä ja ohjelman 
tason strategista lähentymistä, jossa ovat 
mukana sääntelyelimet ja kansalliset 
terveydenhuoltoviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.16a. Simulointiin perustuvien 
lääketieteellisten välineiden kehittäminen
Sekvensoinnin ja muiden omiikka-
teknologioiden kustannusten lasku sekä 
suurteholaskennan saatavuus 
mahdollistavat lähitulevaisuudessa 
ensimmäistä kertaa mekaanisten, 
tietokonepohjaisten simulointimallien 
kehittämisen ja niiden soveltamisen 
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lääketieteellisissä laitteissa, millä tuetaan 
lääkärin todisteisiin ja ennen käyttöä 
tehtävään etukäteissimulointiin 
perustuvaa hoitopäätöstä sekä halvempien 
lääkkeiden kehittämisteknologioita. 
Täsmälääkityksestä tulee mahdollista, ja 
lopullisena tavoitteena on tautien 
parantaminen pelkän hoitamisen sijasta 
ja terveydenhuoltomenojen kasvun 
vähentäminen.

Or. en

Tarkistus 95
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

ymmärretään paremmin maa- ja 
metsätalouden ja hydrologisen kierron 
välistä monimutkaista suhdetta, mikä 
johtaa parempiin vaihtoehtoihin
agronomisten ja ekologisten tavoitteiden 
yhdentämiseksi kestäväksi tuotannoksi, 
jolla on seuraavat ominaisuudet: 
tuottavampi ja resurssitehokkaampi 
maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 97
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 98
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasteluun perustuvaan viljelyyn on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, koska se 
liitetään usein veden runsaampaan 
käyttöön ja sellaisen infrastruktuurin 
rakentamiseen, joka saattaa vaikuttaa 
ekosysteemeihin. Käsitellyn jäteveden 
asianmukaista käyttämistä tuotannon 
tehokkuuden lisäämiseksi ja 
ilmastonmuutokseen vastaamiseksi ja 
samalla kestävyyden ja sietokyvyn 
varmistamiseksi maatalouden kastelusta 
johtuvaa veden niukkuutta vastaan, on 
harkittava. Erityisen tärkeää on vähentää 
ravintoaineiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön ja 
välttää levittämästä saastetta pohjaveden 
mukana sen palatessa pintavesistöihin. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
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Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 99
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedenvarastointi- ja -säännöstely, 
maisema, eroosion vähentäminen ja 
hiilidioksidin talteenotto / 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 
Tutkimustoiminnalla tuetaan näiden 
julkishyödykkeiden ja palvelujen 
tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
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tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla. aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.
Tämä edellyttää myös luonnonvesien ja 
vaihtoehtoisten lähteiden (esimerkiksi 
käsitelty jätevesi) yhdennettyä vesihuoltoa 
kastelua (maatalous, maisemanhoito ja 
metsätalous), ympäristön 
elvyttämistä/parantamista, metsäpalojen 
torjuntaa, virkistystoimia ja yleistä 
jakelua varten.

Or. en

Tarkistus 100
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseutuyhteisöjen 
kehitysmahdollisuuksia hyödynnetään 
vahvistamalla niiden valmiuksia 
alkutuotannossa ja ekosysteemipalvelujen 
tarjoamisessa. Lisäksi avataan 
mahdollisuuksia sellaisten uusien ja 
monipuolisten tuotteiden (elintarvikkeiden, 
rehujen, materiaalien ja energian) 
tuottamiseen, joilla vastataan vähähiilisten 
ja lyhytketjuisten tuotantojärjestelmien 
kasvavaan kysyntään. Sosioekonominen 
tutkimus yhdessä uusien konseptien 
kehittämisen ja institutionaalisten 
innovaatioiden kanssa on tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa maaseutualueiden 
yhteenkuuluvuus ja estää taloudellista ja 
sosiaalista syrjäytymistä, edistää 
taloudellisen toiminnan monipuolistamista 
(myös palvelualalla), taata 
tarkoituksenmukaiset yhteydet maaseutu-
ja kaupunkialueiden välillä, helpottaa 
osaamisen vaihtoa, demonstrointia, 
innovointia ja tiedon jakamista sekä edistää 
osallistavaa resurssien hoitoa. Lisäksi on 
tarpeen tarkastella, miten 
maaseutualueiden julkishyödykkeet 
saadaan muunnettua 

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

paikallisiksi/alueellisiksi 
sosioekonomisiksi eduiksi. Alueellisella ja 
paikallisella tasolla määriteltyjä 
innovaatiotarpeita täydennetään alojen rajat 
ylittävällä tutkimuksella alueiden välisellä 
ja Euroopan laajuisella tasolla. 
Tutkimushankkeilla, joista saadaan 
tarvittavat analyysimenetelmät, 
indikaattorit, mallit ja ennakoivat toimet, 
tuetaan päätöksentekijöitä ja muita 
toimijoita asiaan liittyvien strategioiden, 
politiikkojen ja lainsäädännön 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa paitsi maaseutualueilla myös 
koko biotaloudessa. Lisäksi tarvitaan 
välineitä ja tietoa, mukaan luettuna ne, 
jotka on laadittu ja kerätty yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY 
täytäntöönpanoprosessissa1, erilaisten 
luonnonvarojen käyttölajien (maa, vesi ja 
muut tuotantopanokset) ja biotalouden 
tuotteiden välisistä mahdollisista 
korvaavuuksista. Maa- ja 
metsätalousjärjestelmien sosioekonomista 
ja vertailevaa arviointia ja niiden 
kestävyyttä arvioidaan käyttämällä 
sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia 
arviointiperusteita.

_______________
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Tarkistus 101
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 

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

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

Or. en

Tarkistus 102
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elollisten vesiluonnonvarojen keskeisiin 
piirteisiin kuuluvat uudistuvuus ja se, että 
niiden kestävä hyödyntäminen edellyttää 
vesiekosysteemien perusteellista 
ymmärtämistä sekä niiden korkeaa laatua 

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

ja tuottavuutta. Yleistavoitteena on 
hyödyntää elollisia vesiluonnonvaroja 
kestävästi Euroopan valtameristä, meristä, 
joista ja muista vesistöistä saatavan 
sosiaalisen ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Tähän liittyy myös tarve 
varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn 
kestävä osuus elintarviketurvasta 
maailmanlaajuinen talous huomioon ottaen 
sekä erityisesti vähentää unionin suurta 
riippuvuutta kalojen ja äyriäisten tuonnista 
(noin 60 prosenttia Euroopassa kulutetuista 
kaloista ja äyriäisistä on tuontitavaraa, ja 
unioni on maailman suurin 
kalataloustuotteiden tuoja) ja kehittää 
meribioteknologioita ”sinisen” kasvun 
edistämiseksi. Monialaista tieteellistä ja 
teknologista meri- ja 
merenkulkutietämystä käsitellään, jotta 
merien ja sisävesien potentiaalia voidaan 
hyödyntää kaikilla eri meri- ja 
merenkulkualoilla ja suojella samalla 
ympäristöä ja sopeutua 
ilmastonmuutokseen. Nykyisten 
poliittisten kehysten mukaisesti 
tutkimustoiminnalla tuetaan 
ekosysteemilähestymistapaa 
luonnonvarojen hoidossa ja 
hyödyntämisessä ja kyseisten alojen 
”viherryttämisessä”.

Or. en

Tarkistus 103
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.4 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.4. Kestävä ja kilpailukykyinen 
biopohjainen teollisuus

2.4. Kestävä ja kilpailukykyinen 
biopohjainen teollisuus ja Euroopan 
biotalouden kehittämisen tukeminen

Or. en
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Tarkistus 104
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3.1. Energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja 
kestävällä käytöllä

3.1. Energiankulutuksen vähentäminen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja 
kestävällä ja varmalla käytöllä

Or. en

Tarkistus 105
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 106
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 107
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kohdennettuja aloitteita, joilla tuetaan 
energia-, liikenne- ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alojen teollisten 
arvoketjujen muuntamista älykkäiksi 
kaupunkisovelluksiksi, suunnitellaan. 
Samalla on kehitettävä uusia kaupunkien ja 
yhteisöjen tarpeita ja keinoja vastaavia 
teknologiaan, organisointiin, suunnitteluun 
ja liiketoimintaan liittyviä malleja, joita on 
testattava täydessä laajuudessa. Lisäksi 
tarvitaan tutkimusta tähän siirtymiseen 
liittyvien sosiaalisten, taloudellisten ja 
kulttuuristen seikkojen ymmärtämiseksi.

Or. en

Tarkistus 108
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta

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.

Or. en
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Tarkistus 109
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 alakohta

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.
Innovatiiviset järjestelmän 
integrointiratkaisut olisi otettava käyttöön 
vuoteen 2020 mennessä. Siinä keskitytään 
paremman verkkoliitännän 
(sähköjärjestelmän toimintaa varten 
palveluja tarjoavat aktiiviset muuntajat ja 
verkon varasto) ja parempien 
rakennusliitäntöjen (edistyneet 
monikäyttöiset aurinkosähkömoduulit ja 
tasapainotusjärjestelmä, joissa on 
erityistoimintoja rakennukseen liittämistä 
varten) kehittämiseen ja demonstrointiin.

Or. en

Tarkistus 110
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 3 alakohta

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 
suolanpoisto.

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 
tuotantolaitoksia. Ensisijaisia ovat 
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ratkaisut, joissa yhdistetään aurinkosähkön 
tuotanto muihin uusiutuviin 
energialähteisiin, kuten biomassaan, 
hybridilaitoksissa, minkä avulla sähköä 
voidaan tuottaa kiinteästi tai muihin 
tarkoituksiin, kuten meriveden 
suolanpoistoon.

Or. en

Tarkistus 111
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 alakohta

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 
kattaa edustavasti erilaiset talteenotto-, 
kuljetus- ja varastointivaihtoehdot. Tähän 
liitetään tutkimustyötä, jonka 
tarkoituksena on vielä kehittää näitä 
teknologioita ja tarjota 
kilpailukykyisempiä 
talteenottoteknologioita, parempia 
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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

Perustelu

Teksti siirretään 3.2.4c kohtaan.

Tarkistus 112
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta

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 
energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, sekä 
demonstrointeja Euroopan vesialueiden 

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 
energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, sekä 
demonstrointeja Euroopan vesialueiden 



PR\903346FI.doc 79/125 PE489.688v01-00

FI

erilaisissa olosuhteissa. erilaisissa olosuhteissa. Pilottilaitosten 
lisäksi demonstrointihankkeiden pitäisi 
sisältää asianmukaiset 
hallintojärjestelmät, jotka perustuvat 
seuranta- ja ennustevälineistä saataviin 
tietoihin ja joiden tarkoituksena on 
omaisuuden suojelu.

Or. en

Tarkistus 113
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.4 a. Uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian varastointi
Koska uusiutuvia energialähteitä 
käytetään enemmän, epäsäännöllisesti 
saatavilla olevien uusiutuvien 
energialähteiden varastoinnin kysyntä
kasvaa jatkuvasti. 
Varastointiteknologioiden kehittämisestä 
tulee pakollista sekä lyhytaikaiselle 
varastoinnille (minuuttivaranto verkon 
jälkihallinnassa) että pitkäaikaiselle 
varastoinnille tunneista kausittaiseen 
varastointiin. Laaja aikavaihtelu 
edellyttää laajaa teknologiavalikoimaa. 
Tavoitteena on kehittää erilaisia reittejä 
käyttämällä sähköenergian varastointia 
(esimerkiksi superkondensaattoreita, 
erilaisia akkutyyppejä) ja mekaanista 
varastointia (esimerkiksi vauhtipyöriä, 
adiabaattista puristettua ilmaa) ja 
kemiallista varastointia (esimerkiksi 
vedyntuotantoa joustavalla elektrolyysillä, 
muuntamista metaaniksi tai muiksi 
hiilivedyiksi). Näillä ensimmäisillä 
reiteillä (sähköinen ja mekaaninen 
varastointi) pyritään ensisijaisesti 
lyhytaikaiseen varastointiin niiden suuren 
muuntotehokkuuden vuoksi. Myös 
edestakainen tehokkuus on pienempi, ja 
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viimeinen reitti, jota kutsutaan nimellä 
"sähkö-kaasu", tarjoaa valtavat 
mahdollisuudet myös muuhun kuin 
pitkäaikaiseen varastointiin. Sen avulla 
voidaan myös yhdistää energian 
varastointi (lento-)liikenteen 
vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja 
kemikaalien tuotantoon. Lopuksi, "sähkö-
kaasu"-teknologia mahdollistaa 
hiilidioksidin käytön suurimmat 
mahdollisuudet, koska siinä käytetään 
elektrolyysistä saatavaa vetyä 
hiilidioksidin metanaatioon. Veden 
varastointiin ja suunnanvaihtoisiin 
järjestelmiin perustuvalla vesienergialla 
voi myös olla merkittävä asema sellaisten 
muiden uusiutuvien energiamuotojen 
edistämisessä, joita ei voida varastoida 
vastaamaan huippukysyntään.

Or. en

Tarkistus 114
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.4 b. Hajautettu energiantuotanto
Jaetulla energiantuotannolla, kuten 
sähkön mikrotuotannolla, on merkittävä 
asema sisämaan eristyksissä olevilla 
alueilla ja saarilla. Energiantuotantoa ja 
energiajärjestelmien hallintaa koskevia 
asianmukaisia ratkaisuja selvitetään 
edelleen.
Köyhyyden lieventämistä koskevia 
kansainvälisiä yhteistyötoimia 
kehitysmaiden kanssa edistetään.

Or. en
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Tarkistus 115
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.4 c. Kilpailukykyisten ja ympäristön 
kannalta turvallisten teknologioiden 
kehittäminen hiilidioksidin talteenottoon, 
kuljettamiseen ja varastointiin ja 
hyödyntämiseen
Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
hyödynnettävä maailmanlaajuisesti 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömän sähkövoiman tuottamisen ja 
vähähiilisen teollisuuden toteuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevaan 
haasteeseen voidaan vastata. Tavoitteena 
on minimoida hiiltä ja kaasua käyttäville 
voimalaitoksille hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista 
sähköntuotannossa aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia, ja 
energiaintensiivisiin teollisuuslaitoksiin.
Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö tarjoaa 
lisäksi mahdollisuuksia voimaloista ja 
teollisuuslaitoksista talteenotettua 
hiilidioksidia koskeville lisäarvoa 
tarjoaville sovelluksille. Talteenotetun 
hiilidioksidin uudelleenkäyttöreittien 
demonstroinnilla ja kehittämisellä 
hiilidioksidin talteenottoteknologioista 
tehdään kestävämpiä ja lisätään yleistä 
hyväksyntää hiilidioksidin talteenottoa, 
varastointia ja käyttöä koskeville 
teknologioille tulevaisuudessa. 
Hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä 
koskevia järjestelmiä ja teknologioita, 
joissa hiilidioksidi muunnetaan tuotteiksi, 
esimerkiksi kemikaaleiksi, lannoitteiksi, 
polttoaineiksi ja bioöljyiksi, tutkitaan.
Uusia varastointiteknologioita tutkitaan, 
muun muassa varastointia kemiallisiin 
tuotteisiin (hiili-kemikaali), 
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synteesikaasuun perustuvaa 
polttoaineiden tuotantoa varastointia 
varten sekä sellaisten edullisten ja 
polttoainetta kestävien 
kaasutusteknologioiden kehittämistä, 
jotka ovat olennaisen tärkeitä kyseisille 
järjestelmille. Lisäksi on kehitettävä 
ajoissa luotettavaa hiilidioksidi-
infrastruktuuria, koska useimmat 
fossiilista polttoainetta käyttävät voimalat 
ja muut hiilidioksidilähteet eivät ole 
lähellä varastointialueita.
Tukea annetaan erityisesti 
demonstroimaan täydellinen hiilidioksidin 
talteenotto-, varastointi- tai käyttöketju 
erilaisten talteenotto-, käyttö-, kuljetus- ja 
varastointiteknologian vaihtoehtojen 
edustavaa kokoelmaa varten. Tätä tuetaan 
tutkimuksella siitä, miten tuotetaan 
tehokkaampia energia- ja 
talteenottoteknologioita, parempia 
komponentteja, yhdennettyjä järjestelmiä 
ja prosesseja fossiilista polttoainetta 
käyttäville voimaloille ja muille 
hiilivaltaisille teollisuudenaloille, jotka 
otetaan käyttöön vuoden 2020 jälkeen. 
Lisäksi tehdään tutkimusta turvallisesta 
geologisesta varastoinnista ja järkevistä 
ratkaisuista talteenotetun hiilidioksidin 
hyödyntämiseksi, jotta hiilidioksidin 
talteenotto-, varastointi- ja 
käyttöteknologiat voidaan ottaa 
kaupallisesti käyttöön.

Or. en

Tarkistus 116
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – 3.3.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

On olemassa joukko uusia vaihtoehtoja, 
joissa on potentiaalia pitkällä aikavälillä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi jauhettu 

On olemassa joukko uusia vaihtoehtoja, 
joissa on potentiaalia pitkällä aikavälillä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi jauhettu 
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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.

metallinen ajoaine, mikro-organismeista 
fotosynteesin avulla (vesi- ja 
maaympäristöissä) ja fotosynteesiä 
keinotekoisesti jäljittelemällä tai matalassa 
lämpötilassa tehtävästä pyrosähköisestä 
veden käsittelystä 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.

Or. en

Tarkistus 117
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.4a. Joustavat ja tehokkaat fossiilista 
polttoainetta käyttävät voimalat –
epäsäännöllisesti saatavilla olevien 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
mahdollistaminen
Joustavat ja tehokkaat fossiilista 
polttoainetta käyttävät voimalat ovat 
edelleen olennaisen tärkeitä 
sähkönjakeluverkon vakauden ja 
turvallisuuden 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 
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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 118
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.8 alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päätöksenteon ja markkinoille 
saattamisen painopisteiden pitäisi 
perustua kilpailukyvyn ja innovoinnin 
toimeenpanoviraston johtaman Euroopan 
älykästä energiahuoltoa koskevan 
aloitteen menestykseen, sillä se on 
vuonna 2003 tapahtuneesta 
perustamisestaan lähtien tarjonnut 
rahoitusta yli 500 eurooppalaiselle 
hankkeelle, joissa on mukana 3 500 
eurooppalaista järjestöä. Euroopan 
älykästä energiahuoltoa koskevaa 
aloitetta olisi jatkettava samoin tavoittein 
ja sitä pitäisi hallinnoida samojen 
suuntaviivojen nojalla kuin tähänkin asti.

Or. en

Tarkistus 119
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.8 alakohta – 1 alakohta
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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)24 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)24 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.

Or. en

Tarkistus 120
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 4.1.1 alakohta – 1 alakohta – 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, 

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

sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

Or. en

Tarkistus 121
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.1 alakohta

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 ovelta ovelle -
liikennejärjestelmä ja välttämällä 
tarpeetonta liikennevälineiden käyttöä. 
Tämä edellyttää integroinnin lisäämistä 
liikennemuotojen välillä, liikenneketjujen 
optimoimista ja liikennepalvelujen 
parempaa integroimista, edistämällä uusia 
ja tehokkaampia navigointijärjestelmiä, 
joita ovat esimerkiksi EGNOS ja Galileo. 
Tällaisilla innovatiivisilla ratkaisuilla 
voidaan myös helpottaa muun muassa 
ikäihmisten ja muita heikommassa 
asemassa olevien käyttäjien pääsyä 
liikennevälineisiin.

Or. en

Tarkistus 122
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän päästään älykkäiden 
liikennesovellusten ja 
hallinnointijärjestelmien kehittämisellä ja 
laajalla käytöllä. Tähän kuuluvat seuraavat: 
suunnittelu, kysynnänhallinta, Euroopan 
laajuisesti yhteentoimivat tiedotus- ja 

Tähän päästään älykkäiden 
liikennesovellusten ja 
hallinnointijärjestelmien kehittämisellä ja 
laajalla käytöllä. Tähän kuuluvat seuraavat: 
suunnittelu, kysynnänhallinta, Euroopan 
laajuisesti yhteentoimivat tiedotus- ja 
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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.

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 
mahdollistamisen kannalta keskeisiä.

Or. en

Tarkistus 123
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Innovatiivisilla lentoliikenteen 
hallintateknologioilla vaikutetaan nopeasti 
kasvavankysynnän tilanteessa merkittävästi 
turvallisuuteen ja tehokkuuteen. Niillä 
parannetaan aikataulujen noudattamista, 
vähennetään matkustamiseen liittyviin 
menettelyihin lentoasemilla kuluvaa aikaa 
ja edistetään lentoliikennejärjestelmän 
palautumiskykyä. Yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista ja 
jatkokehitystä ratkaisuilla, joilla pyritään 
lisäämään automaatiota ja autonomiaa 
lentoliikenteen hallinnassa ja 
lennonjohdossa, parantamaan ilma- ja 
maakomponenttien integroimista. Lisäksi 
pyritään löytämään uusia ratkaisuja, joilla 
varmistetaan matkustajien ja 
matkatavaroiden tehokas ja saumaton 
kulku liikennejärjestelmässä.

(a) Innovatiivisilla lentoliikenteen 
hallintateknologioilla vaikutetaan nopeasti 
kasvavankysynnän tilanteessa merkittävästi 
turvallisuuteen ja tehokkuuteen. Niillä 
parannetaan aikataulujen noudattamista, 
vähennetään matkustamiseen liittyviin 
menettelyihin lentoasemilla kuluvaa aikaa 
ja edistetään lentoliikennejärjestelmän 
palautumiskykyä. Innovatiivisilla 
navigointijärjestelmillä, joilla edistetään 
Euroopan satelliittinavigointijärjestelmiä, 
muun muassa EGNOSia, parannetaan 
laskeutumisreittejä, lisätään 
lentoturvallisuutta ja vähennetään 
polttoaineen kulutusta käyttämällä 
tehokkaammin suuria lentoasemia ja 
sallimalla pienten asemien 
täysimääräinen hyödyntäminen. 
Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
toteuttamista ja jatkokehitystä ratkaisuilla, 
joilla pyritään lisäämään automaatiota ja 
autonomiaa lentoliikenteen hallinnassa ja 



PE489.688v01-00 88/125 PR\903346FI.doc

FI

lennonjohdossa, parantamaan ilma- ja 
maakomponenttien integroimista. Lisäksi 
pyritään löytämään uusia ratkaisuja, joilla 
varmistetaan matkustajien ja 
matkatavaroiden tehokas ja saumaton 
kulku liikennejärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 124
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Rauta- ja maantieliikenteen osalta 
verkoston hallinnan optimoinnin avulla 
infrastruktuurin käyttö tehostuu ja rajat 
ylittävä toiminta helpottuu. 
Maantieliikenteeseen kehitetään kattavat ja 
yhteistyössä toimivat liikenteenhallinta- ja 
tietojärjestelmät, jotka perustuvat 
ajoneuvosta ajoneuvoon sekä ajoneuvosta 
infrastruktuuriin suuntautuvaan viestintään.

(c) Rauta- ja maantieliikenteen osalta 
verkoston hallinnan optimoinnin avulla 
infrastruktuurin käyttö tehostuu ja rajat 
ylittävä toiminta helpottuu. 
Maantieliikenteeseen kehitetään kattavat ja 
yhteistyössä toimivat liikenteenhallinta- ja 
tietojärjestelmät, jotka perustuvat 
ajoneuvosta ajoneuvoon sekä ajoneuvosta 
infrastruktuuriin suuntautuvaan viestintään 
ja Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 125
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 2 alakohta

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 

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

varhaisia ja tehokkaita toimia ja tarvittavan 
toimivallan verkottumista varten.

Or. en

Tarkistus 126
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 5.1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmatonmuutoksen syyt ja kehitys on 
tunnettava paremmin ja ilmastoennusteiden 
on oltava tarkempia, jotta yhteiskunta voi 
suojella ihmishenkiä, tavaroita ja 
infrastruktuureja ja varmistaa tehokkaan 
päätöksenteon. On oleellisen tärkeää 
parantaa tieteellistä tietämystä ilmastoon 
vaikuttavista tekijöistä, ilmastoprosesseista 
ja -mekanismeista sekä valtamerten, 
maaekosysteemien ja ilmakehän 
toiminnasta saadusta palautteesta. 
Ajallisesti ja alueellisesti aiheellisten 
ilmastoennusteiden parantamista tuetaan 
kehittämällä tarkempia skenaarioita ja 
malleja, myös täysin kytkettyjä 
maadoitusjärjestelmämalleja.

Ilmastonmuutoksen syyt ja kehitys on 
tunnettava paremmin ja ilmastoennusteiden 
on oltava tarkempia, jotta yhteiskunta voi 
suojella ihmishenkiä, elinkeinoelämää,
tavaroita ja infrastruktuureja ja varmistaa 
tehokkaan päätöksenteon. On oleellisen 
tärkeää parantaa tieteellistä tietämystä 
ilmastoon vaikuttavista tekijöistä, 
ilmastoprosesseista ja -mekanismeista sekä 
valtamerten, maaekosysteemien ja 
ilmakehän sekä napa-alueiden toiminnasta 
saadusta palautteesta. Ajallisesti ja 
alueellisesti aiheellisten 
ilmastoennusteiden parantamista tuetaan 
kehittämällä tarkempia skenaarioita ja 
malleja, myös täysin kytkettyjä 
maadoitusjärjestelmämalleja.

Or. en

Tarkistus 127
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 5.1.2 alakohta

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 

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 
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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.

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. 
Ilmastonmuutokset esimerkiksi edistävät 
todennäköisesti äärimmäisten veteen 
liittyvien ilmiöiden (tulvien ja kuivuuden) 
esiintymistä, millä on valtavat vaikutukset 
tällä hetkellä tunnettuihin vesivaroihin, 
ekosysteemeihin ja elinkeinoelämän 
kestävyyteen. Vaikutus veden 
saatavuuteen on erityisen tärkeä. Monilla 
unionin alueilla niukkuus pahenee, ja 
ajan myötä jakautuminen on eri paikoissa 
entistä epätasaisempaa, mikä edellyttää 
uusia hoitomuotoja. 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 saarten ja syrjäisimpien 
alueiden erityispiirteet ja 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 
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vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

Or. en

Tarkistus 128
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 5.1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta unionista saataisiin kilpailukykyinen, 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutunut talous vuoteen 2050 mennessä, 
tarvitaan tehokkaita, pitkäaikaisia, 
vähäpäästöisiä strategioita ja huomattavaa 
edistystä innovointivalmiudessa. 
Tutkimuksissa arvioidaan, minkälaisia 
ympäristöpoliittisia ja sosioekonomisia 
riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutuksia 
ilmastomuutoksen lieventämisen 
vaihtoehtoihin liittyy. Tutkimusten avulla 
tuetaan uusien ilmasto-energia-talous -
mallien kehittämistä ja validointia. Näissä 
otetaan huomioon talouden välineet ja 
asiaan liittyvät ulkoisvaikutukset, ja 
tavoitteena on testata lieventämispolitiikan 
vaihtoehtoja ja vähähiilisen teknologian 
kehitysuria eri mittakaavoissa keskeisten 
talouden ja yhteiskunnan alojen osalta 
unionissa ja maailmanlaajuisesti. Toimilla 
helpotetaan teknologista, institutionaalista 
ja sosioekonomista innovointia 
parantamalla yhteyksiä tutkimuksen ja 
sovellusten välillä sekä yrittäjien, 
loppukäyttäjien, tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välillä.

Jotta unionista saataisiin kilpailukykyinen, 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutunut yhteiskunta vuoteen 2050 
mennessä, tarvitaan tehokkaita, 
pitkäaikaisia, vähäpäästöisiä strategioita ja 
huomattavaa edistystä 
innovointivalmiudessa. Tutkimuksissa 
arvioidaan, minkälaisia ympäristöpoliittisia 
ja sosioekonomisia riskejä, 
mahdollisuuksia ja vaikutuksia 
ilmastomuutoksen lieventämisen 
vaihtoehtoihin liittyy. Tutkimusten avulla 
tuetaan uusien ilmasto-energia-talous -
mallien kehittämistä ja validointia. Näissä 
otetaan huomioon talouden välineet ja 
asiaan liittyvät ulkoisvaikutukset, ja 
tavoitteena on testata lieventämispolitiikan 
vaihtoehtoja ja vähähiilisen teknologian 
kehitysuria eri mittakaavoissa keskeisten 
talouden ja yhteiskunnan alojen osalta 
unionissa ja maailmanlaajuisesti. Toimilla 
helpotetaan teknologista, institutionaalista 
ja sosioekonomista innovointia 
parantamalla yhteyksiä tutkimuksen ja 
sovellusten välillä sekä yrittäjien, 
loppukäyttäjien, tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välillä. Tehokkaalla ja 
vaikuttavalla vesienhoidolla on 
ehdottomasti keskeinen asema 
lieventämistoimien osana. EU:n 
puolikuivat ja vesistressistä kärsivät 
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alueet laajenevat, ja ilmastonmuutos 
vaikuttaa niihin vakavasti. Veden 
saatavuuden väheneminen, äärimmäisten 
tapahtumien tiheämpi esiintyminen ja 
niiden tehon lisääntyminen ja 
periaatteessa vielä epätasaisempi veden 
saatavuuden jakautuminen edellyttävät 
erittäin tehokkaita vesihuoltokäytäntöjä, 
parempaa kysynnän hallintaa ja joissakin 
tapauksissa veden varastointia veden 
turvallisen tuottamisen lisäämiseksi. On 
tutkittava, miten kyseisten 
lieventämistoimien ympäristövaikutukset 
voidaan minimoida.

Or. en

Tarkistus 129
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5.2. Luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävä hoito

5.2. Ympäristönsuojelu, luonnonvarojen, 
veden, luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien kestävä hallinta

Or. en

Tarkistus 130
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 1 alakohta

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 

Yhteiskunnilla on suuri haaste saada aikaan 
kestävä tasapaino ihmisten tarpeiden ja 
ympäristön välillä. Ympäristöresurssit 
(vesi, ilma, biomassa, hedelmällinen 
maaperä, metsät, luonnon 
monimuotoisuus, ekosysteemit ja niiden 
tarjoamat palvelut) luovat Euroopan ja 
maailman talouden toiminnalle pohjan. 
Myös elämänlaatu riippuu niistä. 
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luonnonvaroihin liittyvien 
liiketoimintamahdollisuuksien odotetaan 
olevan arvoltaan yli 2 biljoonaa euroa 
vuoteen 2050 mennessä25. 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.

Maailmanlaajuisesti luonnonvaroihin 
liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien 
odotetaan olevan arvoltaan yli 2 biljoonaa 
euroa vuoteen 2050 mennessä25. Tästä 
huolimatta ekosysteemejä vaurioitetaan ja 
jopa tuhotaan (esimerkiksi äärimmäiset 
metsäpalot) 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

Tarkistus 131
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 2 alakohta

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 varten, jolla saadaan aikaan 
kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille.

Tätä varten tutkimuksessa ja 
innovoinnissa keskitytään seuraaviin 
toimiin:

Or. en
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Tarkistus 132
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.1 alakohta

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 
(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.

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. 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 
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torjunnan tehokkuutta ja vähentää 
vaurioita ihmisille, ympäristölle, 
yhteiskunnalle ja omaisuudelle.
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. Veden 
osalta säädetään luonnonvedet ja 
vaihtoehtoiset lähteet (esimerkiksi 
käsitelty jätevesi) yhdistävistä 
hoitostrategioista usein ristiriitoja 
aiheuttavia käyttötarkoituksia (maatalous, 
maisemanhoito, ympäristön 
kunnostus/parantaminen, metsäpalojen 
torjunta) varten. Erityisesti juomaveden 
ottamiseen käytettävien luonnonvesistöjen 
laatuun ja vedenlaatuun kiinnitetään 
huomiota. Tällöin tutkitaan, miten 
ekosysteemit toimivat ja reagoivat ihmisten 
toiminnan vaikutuksiin, miten näitä 
vaikutuksia voidaan vähentää, 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 133
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.2 alakohta
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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, 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.

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 ja niiden 
vaikutuksilta 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, napa-
alueet, ilmanlaatu, luonnon 
monimuotoisuus, maankäyttö, metsäpalot
ja maaperä. Yhteiskuntien ja 
ekosysteemien kykyä palautua 
luonnononnettomuuksien, myös 
metsäpalojen, 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. Erityistä huomiota kiinnitetään 
siihen, että parannetaan suuren yleisön 
tietoisuutta tutkimustuloksista, kansalaisten 
osallistumista päätöksentekoon ja yleistä 
hyväksyntää innovaatioille ja 
innovatiivisille teknologioille. 

Or. en
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Tarkistus 134
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.2.2 a. Rannikko- ja meriympäristön 
kestävä hyödyntäminen
Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen 
hyödyntäminen ovat ekosysteemien 
suurimpia uhkia. Luonnonvarojen 
suojelu ja kestävä hoito ja luonnon 
monimuotoisuuden arviointi ja 
säilyttäminen rannikkojen ja merien 
(myös syvänmeren) ekosysteemeissä 
innovatiivisten seuranta- ja 
valvontavälineiden avulla on ehdottoman 
tärkeää. Tiedoissa olisi keskityttävä 
ekosysteemien toipumista 
luonnonkatastrofeista koskevien uusien 
käsitteiden ja välineiden kehittämiseen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja 
sosioekonomisin toimiin, jotka lisäävät 
ekosysteemeihin kohdistuvaa painetta. 
Tämä olisi saatava aikaan 
yhteiskunnallisesti sitoutuneella 
tieteeseen perustuvalla hallinnolla, 
edistämällä kestävien ja meren 
luonnonvarojen kannalta tehokkaiden 
palvelujen kehittämistä, mukaan luettuna 
palvelut, jotka eivät riistä luonnonvaroja, 
ja käyttämällä luotettavaa tietoa 
meriekosysteemien alalla. Tässä 
lähestymistavassa on otettava huomioon 
meriekosysteemien rakenne, tehtävä ja 
palvelut. Lisäksi on taattava rannikon ja 
meren luonnon monimuotoisuuden 
uhkien (mukaan luettuna luontotyypin 
muutos ja hajautuminen, haitalliset lajit, 
liikakalastus ja saaste) lieventäminen. 
Merten aluesuunnittelun välineitä 
edistetään ja parannetaan, mukaan 
luettuna rannikonsuojelu ja merten 
suojelualueet.
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Or. en

Tarkistus 135
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 alakohta – 5.3.2 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

5.3.2. Raaka-aineiden, myös merestä ja 
maasta saatavien mineraalivarojen,
kestävien toimitusten ja käytön 
edistäminen (etsintä, käyttöönotto, jalostus, 
kierrätys ja talteenotto)

Or. en

Tarkistus 136
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 alakohta – 5.3.2 alakohta

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 

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

normaalin kulutuksen että näiden 
luonnonvarojen tuhlaamisen huomattavaan 
vähentämiseen. Lähestymistapa kattaa 
koko elinkaaren saatavilla olevien raaka-
aineiden toimituksesta elinkaaren loppuun 
vähimmällä energiankäytöllä ja 
resurssivaatimuksilla.

Or. en

Tarkistus 137
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 alakohta – 5.3.4 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksi esimerkki on Euroopan 
kemianteollisuuden kasvava riippuvuus 
ulkoisista öljy- ja maakaasulähteistä 
kemian raaka-aineina. Euroopan 
kemianteollisuus on siksi 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 138
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.4 alakohta – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

5.4. Siirtyminen vihreään talouteen 
ekoinnovoinnin avulla

5.4. Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan 
ja talouteen ekoinnovoinnin avulla

Or. en

Tarkistus 139
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näillä toimilla pyritään siksi edistämään 
kaikenlaista ekoinnovointia, joka 
mahdollistaa siirtymisen vihreään
talouteen.

Näillä toimilla pyritään siksi edistämään 
kaikenlaista ekoinnovointia, joka 
mahdollistaa siirtymisen kestävään 
yhteiskuntaan ja talouteen.

Or. en

Tarkistus 140
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.4 alakohta – 5.4.1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5.4.1. Ekoinnovatiivisten teknologioiden, 
prosessien, palvelujen ja tuotteiden 
lisääminen ja niiden markkinoille 
saattamisen edistäminen

5.4.1. Ekoinnovatiivisten teknologioiden, 
prosessien, palvelujen ja tuotteiden 
lisääminen

Or. en

Tarkistus 141
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.4 alakohta – 5.4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia innovoinnin muotoja, sekä 
asteittaisia että radikaaleja muotoja, joissa 

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

yhdistetään teknologiaan, organisointiin, 
yhteiskuntaan, käyttäytymiseen, 
liiketoimintaan ja politiikkaan liittyvää 
innovointia ja vahvistetaan 
kansalaisyhteiskuntaan osallistumista, 
tuetaan. Näin luodaan pohjaa 
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. 
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on 
annettava etusija yksityisten yritysten 
tukemiselle ja keskityttävä pk-yrityksiin, 
kun ekologisesti innovatiivisia ajatuksia 
tuodaan markkinoille, kuten edellisessä 
ekoinnovoinnin markkinareplikoinnissa 
onnistuneesti tehtiin. Pääasiassa pyritään 
helpottamaan teollisuuden ja etenkin pk-
yritysten siirtymistä tutkimuksesta 
markkinoille aina prototyyppien 
kehittelystä esikaupalliseen 
demonstrointiin. Ekoinnovoijien 
verkottumisella pyritään myös lisäämään 
osaamisen jakamista ja liittämään tarjonta 
paremmin kysyntään.

Or. en

Tarkistus 142
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.4 alakohta – 5.4.1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lähellä markkinoille saattamista olevien 
ekoinnovatiivisten ratkaisujen 
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ensimmäisen sovelluksen ja 
markkinareplikoinnin edistäminen
Usein käy niin, että erittäin lupaavat ja 
teknisesti edistyneet ekoinnovatiiviset 
teknologiat, prosessit, palvelut ja tuotteet 
eivät pääse markkinoille esikaupallisten 
haasteiden ja laajentamiseen liittyvän 
oheisriskin vuoksi. Teknisesti 
demonstroidut ekoinnovatiiviset ratkaisut 
eivät pysty täysin saavuttamaan ekologista 
ja taloudellista potentiaaliaan, koska 
yksityisten sijoittajien mielestä niiden 
markkinoille ottaminen on liian 
riskialtista. Näin käy erityisesti start-up-
yrityksistä ja innovatiivisista pk-yrityksistä 
peräisin olevien ratkaisujen osalta. 
Tavoitteena on tukea hankkeita, joissa on 
kyse sellaisten unionin kannalta 
merkityksellisten ekoinnovatiivisten 
tekniikoiden, tuotteiden, palvelujen tai 
käytäntöjen ensimmäisestä sovelluksesta 
tai markkinareplikoinnista, jotka on jo 
demonstroitu teknisesti, mutta jotka eivät 
oheisriskin vuoksi ole vielä päässeet 
markkinoille. Toimilla olisi edistettävä 
kehityksen esteiden poistamista ja 
ekoinnovaatioiden laajaa soveltamista, 
markkinoiden luomista kyseisille 
ratkaisuille ja parannettava unionin 
yritysten, erityisesti pk-yritysten 
kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

EACIn johtaman erittäin onnistuneen ekoinnovaatioiden markkinareplikointia koskevan 
ohjelman perusteella Horisontti 2020 -puiteohjelmassa pitäisi säätää markkinareplikoinnin 
tuesta erillisenä kohtana. Ekoinnovoinnin t&k:n ja ekoinnovoinnin markkinareplikoinnin 
erottamisesta on se hyöty, että siten voidaan korostaa molempien hankkeiden erilaista 
luonnetta ekoinnovointiohjelman jatkuvuuden varmistamisessa. Kyseinen ohjelma on tähän 
mennessä ehdottomasti suosituin komission ohjelma yrittäjinä toimivien ekoinnovoijien 
keskuudessa.
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Tarkistus 143
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.4 alakohta – 5.4.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirtyminen vihreään talouteen edellyttää 
rakenteellisia ja institutionaalisia 
muutoksia. Tutkimuksella ja innovoinnilla 
puututaan tärkeimpiin yhteiskunnallisten ja 
markkinoiden muutosten esteisiin ja 
pyritään voimauttamaan kuluttajat, liike-
elämän johtajat ja poliittiset päättäjät 
käyttäytymään innovatiivisella ja 
kestävällä tavalla. Jotta paradigmamuutos 
kohti vihreää taloutta saadaan aikaan, 
kehitetään tukevat ja läpinäkyvät välineet, 
menettelyt ja mallit tarvittavien 
tärkeimpien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja institutionaalisten 
muutosten arvioimiseen ja 
mahdollistamiseen. Tutkimustoiminnassa 
selvitetään, miten kestävän kulutuksen 
malleja voidaan edistää. Tutkimuksessa 
yhdistyvät taloustutkimus, 
käyttäytymistiede, käyttäjien 
osallistuminen ja innovoinnin yleinen 
hyväksyntä sekä toimet tiedotuksen ja 
yleisen tietoisuuden parantamiseksi. 
Demonstrointitoimia hyödynnetään 
täysimääräisesti.

Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan ja
talouteen edellyttää rakenteellisia ja 
institutionaalisia muutoksia. Tutkimuksella 
ja innovoinnilla puututaan tärkeimpiin 
yhteiskunnallisten ja markkinoiden 
muutosten esteisiin ja pyritään 
voimauttamaan kuluttajat, liike-elämän 
johtajat ja poliittiset päättäjät 
käyttäytymään innovatiivisella ja 
kestävällä tavalla. Jotta paradigmamuutos 
kohti vihreää taloutta saadaan aikaan, 
kehitetään tukevat ja läpinäkyvät välineet, 
menettelyt ja mallit tarvittavien 
tärkeimpien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja institutionaalisten 
muutosten arvioimiseen ja 
mahdollistamiseen. Tutkimustoiminnassa 
selvitetään, miten kestävän kulutuksen 
malleja voidaan edistää. Tutkimuksessa 
yhdistyvät taloustutkimus, 
käyttäytymistiede, käyttäjien 
osallistuminen ja innovoinnin yleinen 
hyväksyntä sekä toimet tiedotuksen ja 
yleisen tietoisuuden parantamiseksi. 
Demonstrointitoimia hyödynnetään 
täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 144
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.5a. Kulttuuriperintö
Euroopan dynaamista ja kestävää 
kulttuuriperintöä varten tarvitaan 
tutkimusstrategioita, menetelmiä ja 
välineitä ilmastonmuutokseen 
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vastaamiseksi. Kulttuuriperintö tarjoaa 
erilaisissa fyysisissä muodoissaan elävät 
puitteet elinkelpoisille yhteisöille, jotka 
pystyvät vastaamaan erilaisiin 
muutoksiin. Kulttuuriperinnön tutkimus 
edellyttää monialaista lähestymistapaa 
historiallista aineistoa koskevan 
ymmärryksen parantamiseksi. Toimissa 
keskitytään määrittämään sietokyvyn rajat 
seurannan, valvonnan ja mallintamisen 
avulla sekä tarjoamaan parempi 
ymmärrys siitä, miten yhteisöt suhtautuvat 
ja vastaavat ilmastonmuutokseen ja 
seismisiin ja vulkaanisiin vaaroihin.

Or. en

Tarkistus 145
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat

6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa –
osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
vastaanottavaiset yhteiskunnat

Or. en

Tarkistus 146
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 2 alakohta

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 

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 
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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.

toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus 
yhteiskuntatieteissä ja 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. Tieteellisessä 
toimintaohjelmassa pitäisi pystyä 
analysoimaan perusteellisesti 
eurooppalaisten kaupunkien 
yhteiskunnallista tilaa sen omasta 
paikallista, alueellista ja globaalia 
mahdollisuuksien lisäämistä koskevasta 
dynamiikasta lähtien arvioimalla tiedon, 
kansalaisosallistumisen ja sosiaalisen 
eriarvoisuuden vaikutusta yhteiskuntien 
hyvinvointiin.

Or. en

Tarkistus 147
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jatkuvaan talouskasvuun pyrkimisestä 
aiheutuu paljon inhimillisiä, sosiaalisia, 
ympäristöpoliittisia ja taloudellisia 
kustannuksia. Euroopan älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu edellyttää suuria 
muutoksia siinä, miten kasvu ja 
hyvinvointi määritellään, mitataan 
(edistyksen mittaaminen muillakin kuin 
yleisesti käytetyllä BKT-indikaattorilla), 

Jatkuvaan talouskasvuun pyrkimisestä 
aiheutuu paljon inhimillisiä, sosiaalisia, 
ympäristöpoliittisia ja taloudellisia 
kustannuksia. Euroopan älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu edellyttää suuria 
muutoksia siinä, miten kasvu ja 
hyvinvointi määritellään, mitataan 
(edistyksen mittaaminen muillakin kuin 
yleisesti käytetyllä BKT-indikaattorilla), 
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synnytetään ja miten sitä ylläpidetään aikaa 
myöten. Tutkimuksilla analysoidaan 
kestävien elintapojen ja sosioekonomisten 
käyttäytymismallien ja arvojen kehitystä ja 
sitä, miten ne liittyvät paradigmoihin, 
politiikkoihin ja instituutioiden, 
markkinoiden, yritysten sekä hallinto- ja 
uskomusjärjestelmien toimintaan 
Euroopassa. Niillä kehitetään välineitä,
joilla tällaisen kehityksen ja 
toimintapoliittisten vaihtoehtojen 
toimintaympäristöön ja vastavuoroisuuteen 
liittyviä vaikutuksia voidaan arvioida 
paremmin sellaisilla aloilla kuin työllisyys, 
verotus, epätasa-arvo, köyhyys, sosiaalinen 
osallisuus, koulutus ja pätevyys, 
yhteisökehitys, kilpailukyky ja 
sisämarkkinat. Lisäksi niillä analysoidaan, 
miten kansalliset taloudet kehittyvät ja 
minkälaisilla Euroopan ja kansainvälisen 
tason hallintotavoilla voitaisiin estää 
makrotalouden epätasapaino, rahapoliittiset 
vaikeudet, verokilpailu, työttömyys- ja 
työllisyysongelmat sekä muut talous- ja 
rahoitusalan häiriötilat. Niissä otetaan 
huomioon se, että unionin talous ja 
maailmantaloudet, markkinat ja 
rahoitusjärjestelmät ovat entistä enemmän 
riippuvaisia toisistaan.

synnytetään ja miten sitä ylläpidetään aikaa 
myöten. Tutkimuksilla analysoidaan 
kestävien elintapojen ja sosioekonomisten 
käyttäytymismallien ja arvojen kehitystä ja 
sitä, miten ne liittyvät paradigmoihin, 
politiikkoihin ja instituutioiden, 
markkinoiden, yritysten sekä hallinto- ja 
uskomusjärjestelmien toimintaan 
Euroopassa. Niillä kehitetään välineitä, 
joilla tällaisen kehityksen ja 
toimintapoliittisten vaihtoehtojen 
toimintaympäristöön ja vastavuoroisuuteen 
liittyviä vaikutuksia voidaan arvioida 
paremmin sellaisilla aloilla kuin työllisyys, 
verotus, epätasa-arvo, köyhyys, sosiaalinen 
osallisuus, koulutus ja pätevyys, 
yhteisökehitys, kilpailukyky ja 
sisämarkkinat. Lisäksi niillä analysoidaan, 
miten kansalliset taloudet kehittyvät ja 
minkälaisilla Euroopan ja kansainvälisen 
tason hallintotavoilla voitaisiin estää 
makrotalouden epätasapaino, rahapoliittiset 
vaikeudet, verokilpailu, työttömyys- ja 
työllisyysongelmat sekä muut talous- ja 
rahoitusalan häiriötilat. Niissä otetaan 
huomioon se, että unionin talous ja 
maailmantaloudet, markkinat ja 
rahoitusjärjestelmät ovat entistä enemmän 
riippuvaisia toisistaan. Eurooppalaisten 
kaupunkien on oltava kasvun, 
työpaikkojen ja kestävän tulevaisuuden 
luomiseen tähtäävien toimintalinjojen 
ytimessä. Niiden suorituskyvyn valvonta –
miten hyvin ne toimivat, niiden 
asuinkelpoisuus, niiden houkuttelevuus 
investointien ja taitojen kannalta – on 
siksi olennaisen tärkeää Euroopan 
menestykselle. EU:n tutkimusohjelmalla, 
jossa otetaan huomioon osallistava 
kaupunkialueiden kehitys, pystytään 
paremmin lieventämään alueiden välisten 
ristiriitojen yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia kustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 148
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koska digitaalinen osallisuus on 
sosioekonomisesti yhä tärkeämpää, 
osallistavia tieto- ja viestintäteknisiä 
ratkaisuja ja kansalaisten voimauttamiseen 
ja työvoiman kilpailukykyisyyteen 
johtavaa digitaalitaitojen tehokasta 
hankintaa edistetään tutkimuksella ja laaja-
alaisilla innovaatiotoimilla. Keskiössä ovat 
uudet teknologiset edistysaskeleet, joilla 
mahdollistetaan personalisointia, 
käyttäjäystävällisyyttä ja parannetaan 
saatavuutta radikaalisti, kun kansalaisia, 
kuluttajia ja käyttäjien käyttäytymistä ja 
arvoja, myös liikuntarajoitteisia ihmisiä, 
ymmärretään paremmin. Tähän tarvitaan 
”suunnittelulla osallistavaa” tutkimusta ja 
innovointia.

Koska digitaalinen osallisuus on 
sosioekonomisesti yhä tärkeämpää, 
osallistavia tieto- ja viestintäteknisiä 
ratkaisuja ja kansalaisten voimauttamiseen 
ja työvoiman kilpailukykyisyyteen 
johtavaa digitaalitaitojen tehokasta 
hankintaa edistetään tutkimuksella ja laaja-
alaisilla innovaatiotoimilla. Keskiössä ovat 
uudet teknologiset edistysaskeleet, joilla 
mahdollistetaan personalisointia, 
käyttäjäystävällisyyttä ja parannetaan 
saatavuutta radikaalisti, kun kansalaisia, 
kuluttajia ja käyttäjien käyttäytymistä ja 
arvoja, myös liikuntarajoitteisia ihmisiä, 
ymmärretään paremmin. Tähän tarvitaan 
”suunnittelulla osallistavaa” tutkimusta ja 
innovointia. Osallistavan yhteiskunnan 
rakentamiseen tarvitaan monia keskeisiä 
tekijöitä: esim. muuttuvien 
työmarkkinoiden ja työvoiman 
liikkuvuuden ja niiden sosiaaliseen 
osallisuuteen kohdistuvan vaikutuksen 
ymmärtäminen; sietokykyisten ja 
osallistavien Euroopan alueiden 
rakentaminen; moninaisuutta ja 
yhteenkuuluvuutta koskevien hallinnon 
yhteistyömallien edistäminen; 
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja sukupuoleen 
liittyvä eriarvoisuus ja sen yhteys 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen; 
talouskriisin vaikutus hyvinvointivaltioon; 
maahanmuutto; syrjintä ja 
vähemmistöryhmät ja nykyiset toimet 
syrjinnän ja syrjäytymisen 
vähentämiseksi; köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunta heikommassa 
asemassa olevilla alueilla; 
koulutusjärjestelmät ja -uudistukset ja 
niiden kyky edistää nuorten osallisuutta 
koulussa ja yhteiskunnassa; erilaiset 
siirtymiset elämän aikana ja niiden 
yleiselle järjestykselle ja yhteiskunnille 
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aiheuttamat haasteet; työ- ja perhe-
elämän yhteensovittaminen elämän 
aikana; vammaisten ihmisten osallisuus.

Or. en

Tarkistus 149
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.1.4. [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti muutetaan 4a kohtaan osiossa "Huipputason tiede"

Tarkistus 150
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.1 alakohta – 1 alakohta

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 
säädetään koordinoinnista muiden EU:n 
politiikanalojen, kuten koulutus-, 
innovaatio- ja koheesiopolitiikan, kanssa, 
kuten Ljubljanan prosessissa todetaan. 
Lisäksi tarvitaan ennakoivia toimia ja 
pilottihankkeita, talousanalyysiä, politiikan 
seurantaa, vastavuoroista oppimista, 
koordinointivälineitä ja -toimia sekä 
menettelytapojen kehittämistä 
vaikutusarviointiin ja arvioimiseen. Näissä 
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hyödynnetään tutkimusalan sidosryhmiltä, 
yrityksiltä, viranomaisilta ja kansalaisilta 
saatua suoraa palautetta.

Or. en

Tarkistus 151
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

On välttämätöntä edistää innovointia 
tehokkaiden, avointen ja 
kansalaiskeskeisten julkisten palvelujen 
(sähköinen hallinto) tukemiseksi. Tätä 
varten on tutkittava monitieteisesti uusia 
teknologioita ja harjoitettava laajamittaista 
innovointia, jotka liittyvät erityisesti 
digitaaliseen yksityisyyden suojaan, 
yhteentoimivuuteen, käyttäjäkohtaiseen 
sähköiseen tunnistautumiseen, avoimeen 
tietoon, dynaamisiin käyttöliittymiin, 
kansalaiskeskeisiin julkisiin palveluihin 
sekä käyttäjälähtöiseen integrointiin ja 
innovointiin, yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet mukaan luettuina. 
Toimien aiheita voivat olla myös 
sosiaalisten verkostojen dynamiikka sekä 
joukkoistaminen ja älykkäät 
ulkoistamismallit, joilla pyritään yhteisesti 
löytämään avoimiin datakokonaisuuksiin 
perustuvia ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
ongelmiin. Toimet auttavat monimutkaisen 
päätöksenteon hallinnoinnissa, erityisesti 
valtavien tietomäärien käsittelyssä ja 
analysoimisessa, kun harjoitetaan 
yhteistyössä politiikan mallinnusta, 
simuloidaaan päätöksentekoa, 
visualisointitekniikoita, 
prosessimallinnusta ja 
osallistumisjärjestelmiä ja analysoidaan 
kansalaisten ja julkisen sektorin muuttuvaa 
suhdetta.

On välttämätöntä edistää innovointia 
tehokkaiden, avointen ja 
kansalaiskeskeisten julkisten palvelujen 
(sähköinen hallinto) tukemiseksi. Tätä 
varten on tutkittava monitieteisesti uusia 
teknologioita ja harjoitettava laajamittaista 
innovointia, jotka liittyvät erityisesti 
digitaaliseen yksityisyyden suojaan, 
yhteentoimivuuteen, käyttäjäkohtaiseen 
sähköiseen tunnistautumiseen, avoimeen 
tietoon, dynaamisiin käyttöliittymiin, 
kansalaiskeskeisiin julkisiin palveluihin 
sekä käyttäjälähtöiseen integrointiin ja 
innovointiin, yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet mukaan luettuina. 
Toimien aiheita voivat olla myös 
sosiaalisten verkostojen dynamiikka sekä 
joukkoistaminen ja älykkäät 
ulkoistamismallit, joilla pyritään yhteisesti 
löytämään avoimiin datakokonaisuuksiin 
perustuvia ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
ongelmiin. Toimet auttavat monimutkaisen 
päätöksenteon hallinnoinnissa, erityisesti 
valtavien tietomäärien käsittelyssä ja 
analysoimisessa, kun harjoitetaan 
yhteistyössä politiikan mallinnusta, 
simuloidaaan päätöksentekoa, 
visualisointitekniikoita, 
prosessimallinnusta ja 
osallistumisjärjestelmiä ja analysoidaan 
kansalaisten ja julkisen sektorin muuttuvaa 
suhdetta. Monimutkaisuuden 
lisääntyminen, teknologiasta johtuvien 
kysymysten vaikutukset, edistynyt 
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tietotekniikka, biotieteet ja biotekniikka 
vaikuttavat filosofian ja teologian 
kaltaisiin perinteisiin ihmistieteisiin, ja 
oikeudellisia, poliittisia ja taloudellisia 
näkökulmia olisi käsiteltävä. On tärkeää 
yhdistää taide, tiede ja yrittäjyys, 
kaupunkimaisen ilmaisun uudet muodot, 
monikulttuurisuuden integrointiin ja 
siirtolaisvirtojen integrointiin liittyvä 
tietämys, taide ja yrittäjyys, monikielisyys.

Or. en

Tarkistus 152
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.3 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6.2.3. Yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa

6.2.3. Tieteen ja yhteiskunnan välisen 
vuoropuhelun edistäminen

Or. en

Tarkistus 153
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.3 alakohta

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 

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

- Houkuttelevat tieteelliset ja teknologiset 
urat nuorille opiskelijoille: Edistetään 
tieteellisiä uria tieteen, teknologian ja 
insinööritieteen aloilla koulussa; 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.
- Sukupuolten tasa-arvon kaksi 
ulottuvuutta: Varmistetaan tasa-arvo 
tutkijan urilla ja sisällytetään 
sukupuolinäkökohdat tutkimuksen 
kehittämiseen; edistetään sukupuolten
välistä tasa-arvoa erityisesti tukemalla 
tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. 

- Integroiminen yhteiskuntaan tieteen ja 
innovointikysymysten kannalta: Annetaan 
kaikille yhteiskunnan toimijoille
mahdollisuus toimia innovaatiosyklissä, 
innovoinnin tulosten laadun, 
merkittävyyden, hyväksyttävyyden ja 
kestävyyden parantamiseksi ottamalla 
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huomioon yhteiskunnan edut ja arvot; 
edistetään yhteiskunnan etuja tieteessä ja 
innovointikysymyksissä; seurataan, miten 
kansalaiset suhtautuvat tieteeseen ja 
tuetaan heidän osallistumistaan tieteen ja 
teknologian kehittämiseen liittyviin 
asioihin. Tämä edellyttää erityisten 
taitojen, tietämyksen ja valmiuksien 
hankkimista yksilön ja organisaation 
tasolla sekä kansallisella ja valtioiden 
välisellä tasolla sekä sen seuraamista, 
miten kansalaiset suhtautuvat tieteeseen, 
ja kansalaisten tukemista osallistumaan 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan.

- Tiedelukutaitoisia kansalaisia 
tiedeopetuksen avulla: Yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja luovuutta 
pyritään vaalimaan edistämällä soveltuvia 
tieteiden opetusmenetelmiä ja tutkimalla 
niitä, edistämällä parempaa virallista ja 
epävirallista tieteen ja teknologian 
opetusta, hankkeisiin perustuvia 
tieteellisiä toimia ja tutkijoiden ja muiden 
kuin tutkijoiden verkostoitumista 
kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä 
tasolla. Tämä sisältää tiedelukutaitoisten 
kansalaisten edistämisen ja tukemisen 
tehokkaalla virallisella ja epävirallisella 
tiedekoulutuksella ja tieteeseen 
perustuvien toimien levittämisen 
erityisesti tiedekeskuksissa ja muilla 
asianmukaisilla keinoilla;
- Vapaa pääsy tieteellisiin tuloksiin ja 
tietoihin tieteellisen huippuosaamisen ja 
talouden kilpailukyvyn lisäämiseksi: 
Kaikki EU:n rahoittamat 
tutkimushankkeet ja tieteelliset tulokset 
sisältävän yhden tietokannan 
edistäminen. Kansallisia ja alueellisia 
rahoitusviranomaisia kannustetaan 
jakamaan samat tiedot 
kansallisista/alueellisista hankkeista. 
Tieteellisten tietojen sisällyttämistä tähän 
tietokantaan edistetään.
- Vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin 
kehittämisen hallinta: Muokataan 
vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin 
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kehittämisen hallintaa sitouttamalla 
kaikki sidosryhmät (tutkijat, 
julkisviranomaiset, teollisuus), 
edistämällä tieteellisen asiantuntemuksen 
asemaa päätöksentekoprosessissa, 
erityisesti tutkijoiden ja riippumattomien 
tutkimusjärjestöjen osallistumista 
yhteiskunnallisiin ristiriitoihin ja 
riskinhallintaan liittyviin kysymyksiin.
Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa edistetään tutkimuksen ja 
innovoinnin eettistä säännöstöä, jonka 
perustana ovat muun muassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät 
periaatteet ja kaikki asiaan liittyvä unionin 
lainsäädäntö ja yleissopimukset.
Luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunto 
otetaan huomioon.
- Tieteen välittämistä koskeva tietämys: 
Jotta osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen 
tutkimusten tulosten saatavuutta ja 
käyttöä kehitetään. Tällä lisätään tietoa 
tieteen välittämisestä tutkijoiden, 
tiedotusvälineiden ja yleisön välisen 
vuorovaikutuksen laadun ja tehokkuuden 
parantamiseksi ja edistetään kansalaisten 
laajempaa osallistumista aktiivisena 
sidosryhmänä ja mahdollisuuksien 
mukaan ja tarvittaessa, tutkimuksen 
osallistujina.

Or. en

Tarkistus 154
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.3. [...] Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Teksti siirretään 6a kohtaan liitteessä I – III osa – Yhteiskunnalliset haasteet

Tarkistus 155
Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Turvalliset yhteiskunnat – EU:n ja 
sen kansalaisten vapauden ja 
turvallisuuden suojelu
Euroopan unionilla, sen kansalaisilla ja 
sen kansainvälisillä kumppaneilla on 
monia turvallisuusuhkia, muun muassa 
rikollisuus, terrorismi ja ihmisten 
aikaansaamat tai luonnonkatastrofeista 
johtuvat hätätilat. Nämä uhat voivat levitä 
rajojen yli, ja niiden kohteena voivat olla 
joko fyysiset kohteet tai verkko. 
Esimerkiksi hyökkäyksillä 
julkisviranomaisten tai yksityisten tahojen 
internet-sivuja vastaan heikennetään 
kansalaisen luottamusta ja sen lisäksi 
vahingoitetaan vakavasti energian, 
liikenteen, terveydenhuollon, rahoituksen 
tai televiestinnän kaltaisia olennaisen 
tärkeitä aloja.
Näiden uhkien ennustamiseksi, 
ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi on 
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 
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mukaan luettuna, ja parantamaan 
asiaankuuluvia oikeudellisia edellytyksiä 
ja menettelyjä koordinointia varten, myös 
standardointitoimia.
Toimissa noudatetaan tehtävään 
perustuvaa lähestymistapaa ja otetaan 
huomioon asiaankuuluvat 
yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Niillä 
tuetaan unionin sisäistä ja ulkoista 
turvallisuutta koskevaa politiikkaa, 
puolustuspolitiikkaa ja Lissabonin 
sopimuksen uutta säännöstä ja taataan 
tietoverkkoturvallisuus, luottamus ja 
yksityisyys. Siinä pyritään seuraaviin 
erityistavoitteisiin:
6 a.1. Kansalaisten suojelun varmuuden 
lisääminen – Rikollisuuden ja terrorismin 
torjunta.
Tavoitteena on sekä välttää selkkauksia 
että lieventää niiden mahdollisia 
seurauksia. Se edellyttää uusia 
teknologioita ja valmiuksia (myös 
tietoverkkorikollisuutta ja 
verkkoterrorismia vastaan) tukemaan 
terveydenhuolto-, elintarvike-, vesi- ja 
ympäristöturvaa, joka on olennaisen 
tärkeää yhteiskunnan ja talouden 
toimimiselle. Uusilla teknologioilla ja 
erityisillä valmiuksilla autetaan 
suojelemaan elintärkeitä 
infrastruktuureita, järjestelmiä ja 
palveluja (mukaan luettuna viestintä, 
liikenne, terveydenhuolto, elintarvikkeet, 
vesi, energia, logistiikka- ja toimitusketju 
ja ympäristö). Se sisältää elintärkeiden 
julkisten ja yksityisten verkottuneiden 
infrastruktuurien ja palvelujen 
analysoinnin ja turvaamisen 
kaikenlaisilta uhilta. Muilla kansalaisten 
suojelun parantamiseen tähtäävillä 
aiheilla edistetään turvallisten 
kansalaisyhteiskuntien kehittämistä.
6 a. 2. Elintärkeiden infrastruktuurien 
suojelu ja sietokyvyn parantaminen
Uusilla teknologioilla ja erityisillä 
valmiuksilla autetaan suojelemaan 
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elintärkeitä infrastruktuureita, 
järjestelmiä ja palveluja (mukaan 
luettuna viestintä, liikenne, 
terveydenhuolto, elintarvikkeet, vesi, 
energia, logistiikka- ja toimitusketju ja 
ympäristö). Se sisältää elintärkeiden 
julkisten ja yksityisten verkottuneiden 
infrastruktuurien ja palvelujen 
analysoinnin ja turvaamisen 
kaikenlaisilta uhilta.
6 a.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. Näitä kehitetään ja 
testataan niiden tehokkuuden, 
oikeudellisten ja eettisten periaatteiden 
noudattamisen, oikeasuhteisuuden, 
sosiaalisen hyväksyttävyyden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta. 
Tutkimuksella tuetaan myös Euroopan 
yhdennetyn rajavalvonnan parantamista, 
muun muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasvaltioiden, mahdollisten 
ehdokasvaltioiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan maiden kanssa.
Monia meriturvallisuuden näkökohtia 
käsitellään. Tämä sisältää sinisen 
rajavalvonnan näkökohdat sekä 
vesiliikenteen suojelun ja valvonnan.
6 a.4. Tietoverkkoturvallisuuden 
tarjoaminen ja parantaminen
Tietoverkkoturvallisuus on edellytys sille, 
että ihmiset, yritykset ja julkiset palvelut 
voivat hyötyä internetin tarjoamista 
mahdollisuuksista. Se edellyttää turvan 
tarjoamista järjestelmille, verkostoille, 
liitäntälaitteille ja ohjelmistoille ja 
palveluille, mukaan luettuna pilvipalvelut, 
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ja monien teknologioiden 
yhteentoimivuuden huomioon ottamisen. 
Tutkimuksella ehkäistään, paljastetaan ja 
käsitellään reaaliaikaisia 
verkkohyökkäyksiä monilla aloilla ja 
oikeudenkäyttöalueilla, torjutaan 
tietoverkkoteknologioiden väärinkäyttöä, 
ehkäistään yksityisyyden loukkauksia ja 
suojellaan elintärkeitä 
tietotekniikkainfrastruktuureita.
6 a.5. EU:n kriisien ja katastrofien 
sietokyvyn lisääminen
Tämä edellyttää erityisten teknologioiden 
ja valmiuksien kehittämistä erityyppisten 
hätätilanteiden hallintaoperaatioiden 
(kuten väestönsuojelu, tulipalojen ja 
merten saastumisen torjunta, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellistä tietoa 
koskevien infrastruktuurien kehittäminen, 
pelastustehtävät ja kriisin jälkeinen 
vakauttaminen) ja lainvalvonnan 
tukemiseksi. Tutkimus kattaa koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskunnan 
sietokyvyn ja Euroopan hätätilanteisiin 
vastaamista koskevien valmiuksien 
luomisen tuen.
Kaikkien tehtäväalueiden toimissa 
käsitellään myös järjestelmien ja 
palvelujen yhdentämistä ja 
yhteentoimivuutta, mukaan luettuna 
viestinnän, jaettujen rakenteiden ja 
inhimillisten tekijöiden kaltaiset 
näkökohdat. Tämä edellyttää myös siviili-
ja sotilasvalmiuksien yhdistämistä 
tehtävissä, jotka voivat olla muun muassa 
väestönsuojelua, humanitaarista apua, 
rajavalvontaa tai rauhanturvaamista. Se 
sisältää teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian arkaluontoisella 
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 
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näkökohdat, luottamuksellisuuden ja 
eheyden suojelun.
6 a.6. Turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden edistäminen ja yksityisyyden 
ja vapauden takaaminen internetissä
Kaikki uudet turvallisuusratkaisut ja 
-teknologiat on hyväksyttävä 
yhteiskunnassa, niissä on noudatettava 
unionin ja kansainvälistä lakia, niiden on 
oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia 
turvallisuusuhkien määrittämisessä ja 
käsittelemisessä. Siksi on olennaisen 
tärkeää ymmärtää paremmin 
turvallisuuden sosioekonomisia, 
kulttuurisia ja ihmiseen liittyviä 
ulottuvuuksia, turvattomuuden syitä, 
tiedotusvälineiden ja viestinnän asemaa ja 
kansalaisten näkemyksiä. Eettisiä 
kysymyksiä ja ihmisarvojen ja 
perusoikeuksien suojelua käsitellään.
Ihmisen yksityisyyttä koskevan oikeuden 
turvaaminen digitaaliyhteiskunnassa 
edellyttää sisäänrakennetun yksityisyyden 
puitteiden ja teknologioiden kehittämistä 
tuotteiden ja palvelujen suunnittelusta 
alkaen. Kehitetään teknologioita, joiden 
avulla käyttäjät voivat valvoa 
henkilötietojaan ja sitä, miten kolmannet 
osapuolet niitä käyttävät, sekä välineitä, 
joilla havaitaan ja estetään laiton sisältö 
ja tietoloukkaukset ja suojellaan 
ihmisoikeuksia verkossa estämällä se, että 
ihmisten käyttäytymistä yksin tai 
ryhmässä voitaisiin rajoittaa laittomalla 
haulla tai profiloinnilla.
6 a.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, 
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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.
6 a.8. Täytäntöönpanoa koskevat 
erityisnäkökulmat
Vaikka tutkimuksessa suuntaudutaankin 
siviilien turvallisuuteen, koordinointia 
Euroopan puolustusviraston kanssa 
edistetään aktiivisesti yhteistyön 
vahvistamiseksi puolustusviraston kanssa, 
erityisesti jo vahvistetun Euroopan 
puiteyhteistyön avulla, ja tunnustetaan, 
että on olemassa aloja, joilla 
kaksikäyttöisen teknologian käyttö on 
asiaankuuluvaa sekä siviili- että 
sotilassovelluksissa. Koordinointia 
asiaankuuluvien unionin virastojen, 
esimerkiksi Frontexin, EMSAn ja 
Europolin, kanssa koskevia mekanismeja 
vahvistetaan myös edelleen, jotta voidaan 
parantaa unionin ohjelmien ja 
toimintalinjojen koordinointia sekä 
sisäisen että ulkoisen turvallisuuden 
alalla sekä muiden unionin aloitteiden 
kanssa.
Turvallisuuden erityisluonne otetaan 
huomioon ja ohjelmasuunnittelun ja 
hallinnon osalta pannaan täytäntöön 
erityisjärjestelyjä, mukaan luettuna 
järjestelyt tämän päätöksen 9 artiklassa 
tarkoitetun komitean kanssa. 
Turvallisuuteen liittyviä salaisiksi 
luokiteltuja tai muutoin arkaluontoisia 
tietoja suojellaan ja työohjelmissa 
voidaan määritellä kansainvälistä 
yhteistyötä koskevia erityisvaatimuksia ja 
arviointiperusteita. Tämä näkyy myös 
turvallisia yhteiskuntia koskevassa 
ohjelmasuunnittelussa ja 
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hallintojärjestelyissä.

Or. en

Tarkistus 156
Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

JRC tekee tutkimusta poliittisen 
päätöksenteon tieteellisen näyttöpohjan 
lujittamiseksi, yhteiskunnallisten 
haasteiden taustalla olevien 
luonnonmukaisten prosessien 
ymmärtämisen edistämiseksi ja kehittyvien 
tieteen ja teknologian alojen tutkimiseksi, 
myös kokeilevaa tutkimusta koskevan 
ohjelman avulla.

JRC tekee tutkimusta poliittisen 
päätöksenteon tieteellisen näyttöpohjan 
lujittamiseksi eurooppalaisella, 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, yhteiskunnallisten haasteiden 
taustalla olevien luonnonmukaisten 
prosessien ymmärtämisen edistämiseksi ja 
kehittyvien tieteen ja teknologian alojen 
tutkimiseksi, myös kokeilevaa tutkimusta 
koskevan ohjelman avulla.

Or. en

Tarkistus 157
Ehdotus päätökseksi
Liite II – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Seuraavassa yksilöidään Horisontti 2020 -
puiteohjelman erityistavoitteita varten 
rajallinen määrä keskeisiä indikaattoreita 
tulosten ja vaikutusten arviointiin.

Asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020] liitteessä I esitettyjen 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiä 
tavoitteita koskevan edistymisen 
arvioinnissa käytettävien 
tehokkuusindikaattorien lisäksi 
seuraavassa yksilöidään Horisontti 2020 -
puiteohjelman erityistavoitteita varten 
rajallinen määrä keskeisiä indikaattoreita 
tulosten ja vaikutusten arviointiin.

Or. en
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Tarkistus 158
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 2 osa – 3 kohta –1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- Luotujen start up -yritysten määrä

Or. en
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PERUSTELUT

Asiayhteys
Tulevalla Horisontti 2020 -puiteohjelmalla vahvistetaan EU:n johtoasemaa tilanteessa, jossa 
EU on menettänyt jalansijaa monen vuoden ajan. Tämän saavuttaminen edellyttää EU:n 
vahvuuksien tarkkaa määrittämistä, mutta se sisältää myös EU:n heikkouksien tunnustamisen 
ja korjaamisen.  
EU:n vahvuuksiin kuuluvat sen maailman johtavat tutkijat, yrittäjät ja yritykset; syvään 
juurtuneet arvot ja perinteet, dynaaminen luovuuden kulttuuri ja moninaisuus ja maailman 
suurimmat sisämarkkinat.  Lopuksi, EU:n kansalaisyhteiskunta on aktiivisesti sitoutunut 
nouseviin ja kehittyviin talouksiin ympäri maailman.
EU:lla on kuitenkin myös monia heikkouksia: vähäiset investoinnit tietoperustaamme; 
epätyydyttävät puiteolosuhteet (muun muassa heikko rahoituksen saatavuus ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien korkeat kustannukset sekä hidas standardointi ja julkisten hankintojen 
tehoton käyttö), ja lopuksi, liian paljon hajanaisuutta liiallisen byrokratian ohella.
Komission ehdotuksessa Horisontti 2020 -puiteohjelmaksi käytetään ja hyödynnetään työtä, 
jota on jo tehty parlamentissa muun muassa sellaisissa kannanotoissa kuin mietintö 
tutkimuspuiteohjelman täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta (Maria da Graça Carvalhon 
mietintö), mietintö Euroopan unionin tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja 
demonstrointitoimien seitsemännen puiteohjelman väliarvioinnista (Jean-Pierre Audyn 
mietintö) ja mietintö vihreästä kirjasta: Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys 
EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle (Marisa Matiasin mietintö). 

Ehdotus on itsessään todellinen edistysaskel: siinä saadaan aikaan asianmukainen tasapaino 
kolmen pilarin – huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet –
välille, ja parlamentin osuuden lisäksi siihen yhdistetään tehokkaasti monien erilaisten 
sidosryhmien panos.  Jonkin verran työtä on kuitenkin vielä jäljellä.  Esittelijä katsoo, että 
tämän mietinnön tärkeimmät kannanotot voidaan jakaa neljään pääosaan:
a) huippuosaaminen Horisontti 2020 -puiteohjelman tärkeimpänä tekijänä

b) synergian luominen Horisontti 2020 -ohjelman ja rakennerahastojen välille 
c) eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky

d) horisontaaliset kysymykset, kuten tieteellinen koordinointi ja johtajuus koko 
Horisontti 2020 -ohjelmassa kunkin aihekohtaisen alan osalta 

1. Huippuosaaminen Horisontti 2020 -puiteohjelman tärkeimpänä tekijänä
Huippuosaamisen pitäisi olla koko Horisontti 2020 -puiteohjelman tärkein tekijä. Se 
edellyttää, että huippuosaaminen määritetään itsenäisesti riippumatta kaikista 
maantieteellisistä tai muista edellytyksistä.  Mietinnössä edistetään toisaalta 
osallistumispohjan laajentamista huippuosaamisen vauhdittamiseksi koko EU:ssa ja toisaalta 
alhaalta ylös etenevän tieteellisen huippuosaamisen laajentamista jokaisessa Horisontti 2020 
-puiteohjelman kolmessa pilarissa.
Osallistumispohjan laajentamisen osalta Horisontti 2020 -ohjelman pitäisi sisältää 
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huippuosaamisen asteikkoa koskeva käsite, jolla kannustetaan edelleen pienten 
tutkimusryhmien ja erittäin innovatiivisten start up -yritysten kaltaisten huippuosaamissolujen 
vahvojen yksikköjen osallistumista.  Komissio on jo ottanut joitakin merkittäviä askelia tähän 
suuntaan, esimerkiksi twinning-järjestelmät ja ERA-tuoleja koskeva järjestelmä.  On 
kuitenkin edettävä vielä pidemmälle, ja tässä mietinnössä on esitetty joitakin lisävälineitä: 
esimerkiksi ERC:n paluuapurahojen luominen. ECR:n paluuapurahoja voitaisiin myöntää 
EU:n ulkopuolella parhaillaan työskenteleville tutkijoille, jotka haluavat työskennellä EU:ssa, 
tai jo EU:ssa työskenteleville tutkijoille, jotka haluavat muuttaa vähemmän kehittyneelle 
alueelle.  
Huippuosaamisen laajentamisesta koko Horisontti 2020 -puiteohjelmaan on todettava, että 
tavallisesti tieteen huippuosaamista edistetään alhaalta ylöspäin, tutkijoihin perustuvalla 
tutkimusohjelmalla, jonka ansiosta saadaan uusia ajatuksia ja teknologioita.  Komission 
ehdotuksessa ensimmäinen pilari on tärkein väline huippuosaamisen edistämiseksi alhaalta 
ylös etenevässä tutkimuksessa EU:n tasolla.  Komission kannan mukaan myös tulevat ja 
kehittyvät teknologiat (FET), joka on myös alhaalta ylöspäin suuntautuvat tutkimusväline, 
rajoittuu ensimmäiseen pilariin.  Mietinnössä sen sijaan on laajennettu tulevien ja kehittyvien 
teknologioiden välinettä sisältämään tieteenalat (jolloin lyhenteeksi muodostuu FEST), ja se 
on myös levitetty kaikkiin kolmeen pilariin.

2. Synergian luominen Horisontti 2020 -ohjelman ja rakennerahastojen välille
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja rakennerahastojen välille on luotava välittömästi enemmän 
synergiaa ja mahdollisimman paljon täydentävyyttä. Ne ovat kaksi täysin erillistä ohjelmaa. 
Toisaalla on Horisontti 2020, jossa huippuosaaminen ja huippuosaamisen asteikko ovat 
keskeisiä tekijöitä. Toisaalla ovat rakennerahastot, joiden keskeinen tekijä on valmiuksien 
vahvistaminen ja älykäs erikoistuminen.

On olennaisen tärkeää, että nämä kaksi ohjelmaa täydentävät toisiaan ja että kahta ohjelmaa 
yhdistävien siltojen rakentaminen on molemminsuuntaista. Rakennerahastoilla on 
sellaisenaan jo asema – sekä alku- että loppupäässä – Horisontti 2020 -tavoitteiden osalta.
Horisontti 2020 -puiteohjelman alkupäässä rakennerahastoja voidaan käyttää valmiuksien 
vahvistamiseen, ja tämän osalta on esitetty monia tarkistuksia, jotka kattavat seuraavat asiat:

 Rakennerahastoista voitaisiin rahoittaa välineitä ja laitteita, henkilöstövoimavarojen 
kehittämistä ja klustereiden luomista Horisontti 2020 -puiteohjelman ensisijaisilla 
aihealueilla ja niistä voitaisiin myöntää pieniä avustuksia 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan lähetettävien ehdotusten valmisteluun.

Kansallisilla ja alueellisilla varoilla voitaisiin osallistua rahoittamaan Euroopan 
tutkimusneuvostoa, Marie Curie -ohjelmaa tai yhteistyöhankkeita, jotka täyttävät 
huippuosaamista koskevat vaatimukset mutta joille ei voida antaa rahoitusta EU-varojen 
puutteen vuoksi. 

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta voitaisiin myöntää "laatuleima" myönteisesti arvioiduille 
hankkeille, jotka eivät ole budjettivarojen niukkuuden vuoksi muuten saaneet rahoitusta.

Horisontti 2020 -puiteohjelman loppupäässä rakennerahastoja voitaisiin käyttää 
sujuvoittamaan siirtymistä käsitteestä markkinoille.  Jälleen on otettu esiin kaksi asiaa: 

 Rakennerahastoista voitaisiin rahoittaa kokonaan tai osittain jatkotoimia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimushankkeille (esimerkiksi kokeilu- ja 
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demonstrointihankkeet).
Rakennerahastoja voitaisiin käyttää tutkimustulosten hyödyntämiseksi siten, että edistettäisiin 
tiedon helppoa saatavuutta tai helpotettaisiin tutkimustiedon taloudellista tai yhteiskunnallista 
hyödyntämistä.

Lopuksi on esitetty kaksi yleisemmän tason muutosta:

 EU:n rahoitus tutkimukselle ja innovaatiolle on ensiarvoisen tärkeää, ja sitä olisi 
käytettävä vipuvoimana. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi houkuteltava lisärahoitusta rakennerahastoista, EIP:stä ja 
yksityiseltä sektorilta, mikä edellyttää useita rahastoja koskevan lähestymistavan 
omaksumista. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman instrumenttien ja rakennerahastojen välistä yhteentoimivuutta 
olisi edistettävä. 
Se edellyttää yhteensopivien sääntöjen ja menettelyjen laatimista, mallien ja 
arviointiperusteiden johdonmukaista soveltamista, yhteisiä aloituspisteitä, ensisijaisten 
tavoitteiden yhtenäistämistä koko älykkäässä erikoistumisessa ja yhteisten 
kustannusmääritelmien ja muiden hallintoon ja rahoitukseen liittyvien arviointiperusteiden 
käyttöä.  Se sisältäisi myös yhtenäistetyt etenemissuunnitelmat ja hallintojaksot, muun muassa 
sen, että on tarpeen noudattaa akateemista aikataulua, erityisesti yliopistojen osalta.

3. Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky
Nykyisessä taloustilanteessa on välttämätöntä vahvistaa EU:n teollisuuden perustaa.  
Teollisuuden osallistuminen tutkimuksen puiteohjelmiin on vähentynyt huomattavasti 
muutaman viime vuoden aikana: se oli 43 prosenttia neljännessä puiteohjelmassa, 37 
prosenttia viidennessä puiteohjelmassa, 29 prosenttia kuudennessa puiteohjelmassa ja 
seitsemännessä puiteohjelmassa se on noussut, mutta vain hieman, 31 prosenttiin.
EU:lla on myös vaikeuksia varmistaa, että tutkimustulokset muunnetaan tehokkaasti 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka pääsevät markkinoille. Innovointikyvyn lisäksi 
kyky löytää innovaatiosta toteuttamiskelpoiset markkinaratkaisut on keskeistä 
kilpailukyvyssä.
Tämän vaikeuden voittamiseksi on tarkistettu neljää alaa:

 Ensinnäkin, Horisontti 2020 -puiteohjelma on suunniteltava siten, että teollisuudelle 
tarjotaan kannustin osallistua EU:n hankkeisiin.  Teollisuuden osallistumista ei 
kuitenkaan pitäisi rajata kapeasti koskemaan vain teollisuuden johtoasemaa koskevaa 
pilaria.  Innovointi kukoistaa komeimmin, kun siinä pyritään saavuttamaan 
huippuosaaminen, mutta myös silloin, kun sillä tarjotaan todellisia haasteita 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

 Toiseksi, Horisontti 2020 -puiteohjelma on suunniteltu kattamaan koko innovointijakso.  
Innovointia pitäisi erityisesti edistää ensimmäisistä käsitteen laatimisvaiheista 
markkinoille asti.  Samoin komission ehdotus innovointijakson loppuvaiheista voisi 
kattaa innovoinnin eri muodot teknologisen innovoinnin lisäksi.

 Kolmanneksi, pk-yritykset ovat keskeisiä EU:n koko teollisuuden kilpailukyvyn 
lisäämisessä, ja niiden osallistumista EU:n hankkeisiin pitäisi edistää kaikissa kolmessa 
pilarissa. Komission ehdotus pk-yritysten instrumentista on hyvin myönteinen aloite.  
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On myös välttämätöntä laatia mekanismi, joka on paljon yksinkertaisempi, nopeampi ja 
tehokkaampi.  Tämän osalta on ehdotettu innovaatioseteliä;

Neljänneksi, teknologisiin kehittämishankkeisiin pitäisi sisällyttää standardointi, ja sitä pitäisi 
soveltaa kaikissa näiden hankkeiden eri vaiheissa.

4. Horisontaaliset asiat 
Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi suunniteltava siten, että sillä edistetään aktiivisesti 
eurooppalaisen tutkimusalueen rakentamista. Horisontti 2020 -puiteohjelman pitäisi olla 
enemmän kuin rahoitusohjelma: sillä pitäisi olla myönteinen rakenteellinen vaikutus 
tutkimuksen järjestämiseen EU:n tasolla.  Tämän osalta kahdeksalla erityistoimenpiteellä 
voitaisiin edistää vahvemman ja tehokkaamman eurooppalaisen tutkimusalueen rakentamista:

 Hallinto: Horisontti 2020 -puiteohjelman sisällä kukin tutkimusalue pitäisi varustaa 
vankoilla hallintomekanismeilla. Näiden mekanismien tavoitteena on panna 
Horisontti 2020 -puiteohjelma täytäntöön, mutta myös edistää viestintää, tietojen 
vaihtoa ja hyviä käytäntöjä. Nämä tavoitteet ovat perustavanlaatuisia tutkimus- ja 
innovointiprosessin nopeuttamisessa eri tutkimusaloilla, kuten terveystutkimuksessa;

 Hankkeen koko ja tyyppi: tutkimusyhteistyön pitäisi olla koko Horisontti 2020 
-puiteohjelman keskeinen osa, etenkin teollisuuden johtoasemaa ja yhteiskunnallisia 
haasteita koskevissa pilareissa. Näissä pilareissa olisi saatava aikaan tasapaino pienten 
keskittyneiden hankkeiden ja laajojen yhdistävien hankkeiden välillä;

 Pääsyn esteet: pienemmillä tutkimusyksiköillä on vaikeuksia osallistua nykyisiin 
eurooppalaisiin verkostoihin. Erityisesti näiden verkostojen ulkopuoliset kohtaavat 
esteitä osallistuessaan suuriin konsortioihin, ja tämän korjaamiseksi pitäisi ryhtyä 
toimenpiteisiin.

 Sukupuolten tasa-arvo: naisten yleistä osallistumista eri hankkeisiin – myös ryhmän 
koordinaattorina – olisi kannustettava. Horisontti 2020 -puiteohjelman levitystoimet 
pitäisi kohdentaa naistutkijoihin. Ohjelmakomiteassa, asiantuntijakomiteassa ja neuvoa-
antavassa komiteassa pitäisi taata sukupuolten tasa-arvo.

 Nuorten työllisyys: nuorten tutkijoiden osallistumista hankeryhmiin teollisuuden ja 
tiedejärjestöjen tutkimusyhteistyötoimien puitteissa olisi edistettävä.  Käyttöönotetuilla 
säännöillä olisi edistettävä henkilöstön palkkaamista yliopistoihin työskentelemään 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeissa, jotta nuoret tutkijat voitaisiin pitää 
ansiotyössä.

 Jakaminen ja hyödyntäminen; tutkimus- ja demonstrointihankkeiden tulokset pitäisi 
jakaa tehokkaammin ja samalla kunnioittaa innovointiin ja kaupallisten arkaluontoisten 
asioiden suojeluun liittyviä kysymyksiä. 

 Tieteen ja yhteiskunnan välisen vuoropuhelun edistäminen Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla olisi edistettävä tehokasta vuoropuhelua osallistuvien eri sidosryhmien 
välillä ja pyrittävä edistämään suuren yleisön mielenkiintoa ja innostusta tieteeseen.  

 Kansainvälinen yhteistyö: yhteistyön vahvistamiseksi strategisesti määritellyillä 
painopistealoilla tärkeimpien kansainvälisten kumppanien kanssa kansainvälisen 
yhteistyön on oltava mukana koko Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.


