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*** 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 asiasta vastaavat 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.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0809),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 173 artiklan 3 kohdan sekä 182 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0466/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan , kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten 
asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 11 
päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 
mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia 7 päivänä 
syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 
mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia sekä kehotti 
kaksinkertaistamaan budjetin 
seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna 
7 päivänä syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

Or. en

Perustelu

Unionin talousarvion olisi ilmennettävä kunnianhimoisen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita ryhtymällä rajoittamaan tulevaisuuteen suuntautuneita investointeja. Tällaiset 
investoinnit ovat järkeviä nykyisen talous- ja rahoituskriisin aikana. Horisontti 2020 
-ohjelmalle ehdotetussa 80 miljardin euron budjetissa on vain pieni lisäys (noin 6 prosenttia) 
verrattuna seitsemännen puiteohjelman rahoitukseen vuonna 2013. Lisäys ei ole riittävä, ja se 
alittaa parlamentin suosituksen 100 miljardin euron varaamisesta ohjelmalle.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen:
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen:
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
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edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille.
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia.
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. Vaikka 
unionin lisäarvo syntyy pääasiassa 
kilpailua edeltävän kansainvälisen 
yhteistyötutkimuksen rahoituksesta, jossa 
olisi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
päästävä vähintään seitsemännen 
puiteohjelman tasolle, on tarpeen 
painottaa myös tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta olisi siis tuettava 
innovaatioketjun kaikkia vaiheita, myös 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia.
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueita olisi tuettava myös 
Euratomin perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvassa ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmassa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tukea saumattomasti tutkimus- ja kehitystoimia ja innovointia, jotta varmistetaan 
tehokas tietämyksen ja teknologian siirto, mutta samalla on huolehdittava oikeanlaisesta 
tasapainosta. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi keskityttävä kansainvälisiin kilpailua 
edeltäviin tutkimuksen ja kehityksen yhteistyöhankkeisiin ja toimittava pontevammin sen 
varmistamiseksi, että hankkeiden tuloksilla on todellisia vaikutuksia ja että niitä käytetään 
luomaan uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat ratkaisemaan yhteiskunnallisia 
kysymyksiä ja hyödyntämään taloudellisia mahdollisuuksia.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
innovoinnin muodostaman 
osaamiskolmion puitteissa Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen on määrä 
edistää vahvasti Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, 
myös yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista, erityisesti yhdentämällä 
tutkimusta, koulutusta ja innovointia. Jotta 
voidaan varmistaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman eri osat täydentävät 
toisiaan ja varat tulevat riittävällä tavalla 
käytetyiksi, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille annettava rahoitus 
olisi maksettava kahdessa erässä, joista 
jälkimmäinen vasta arvioinnin jälkeen.

(13) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
innovoinnin muodostaman 
osaamiskolmion puitteissa Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen on määrä 
edistää vahvasti Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, 
myös yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista, erityisesti yhdentämällä 
tutkimusta, koulutusta ja innovointia.

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovointiyhteisöjen seuraava sukupolvi on tarkoitus käynnistää vuonna 2014, ja 
budjetti on jaksotettu vuotuisen suorituskyvyn mukaisesti. Koska kunkin alan olosuhteet ovat 
erilaiset, näyttäsi olevan parempi perustaa budjettipäätökset kunkin osaamis- ja 
innovointiyhteisön omiin saavutuksiin kuin päättää uusista yhteisöistä muiden yhteisöjen 
suorituskyvyn perusteella.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta Euroopan parlamentti voisi 
harjoittaa sille kuuluvaa poliittista 
valvontaa ja varmistaa perussopimuksiin 
perustuvan avoimuuden ja 
vastuullisuuden, komission olisi 
tiedotettava parlamentille asianmukaisesti 
ja säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon kaikista relevanteista 
näkökohdista, mukaan lukien 
työohjelmien laatiminen, määrärahojen 
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toteuttaminen ja mahdollinen 
mukauttamistarve sekä 
suorituskykyindikaattorien kehittäminen 
haluttujen tavoitteiden ja odotettavissa 
olevien tulosten osalta.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan 
erityistapauksissa toteuttaa täydentäviä 
ohjelmia, joihin osallistuvat vain tietyt 
jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Täydentävillä 
ohjelmilla tai järjestelyillä olisi oltava 
selvää unionin lisäarvoa, niiden olisi 
perustuttava aitoihin kumppanuuksiin, 
täydennettävä toisiaan Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa ja mahdollistaa 
parhaalla tavalla jäsenvaltioiden tai 
unionin alueen yritysten osallistuminen.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on painotettu seitsemännen puiteohjelman pyrkimystä 
ulkoistaa osia budjetista kumppanuuksien avulla. Vaikka sillä saatetaan päästä suurempaan 
vipuvaikutukseen ja myötävaikuttaa Euroopan tutkimusympäristön, turvautuminen liialti 
tällaisiin rakenteisiin (julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja Peer to Peer -
toimintamalli) ei ehkä ole realistista juuri nyt, ja niitä käyttäisivät ehkä vain muutamat 
toimijat, mikä polarisoisi entisestään tieteen ja teknologian perustaa.
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan 
kehittyvät mahdollisuudet ja tarpeet.
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
läheisessä yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten alojen sidosryhmien kanssa, 
ja niiden olisi oltava riittävän joustavia 
tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi.
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan, ja tässä yhteydessä 
olisi myös hyödynnettävä asianmukaisia 
rakenteita, kuten eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan 
kehittyvät mahdollisuudet ja tarpeet.
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
läheisessä yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten alojen sidosryhmien kanssa, 
ja niiden olisi oltava riittävän joustavia 
tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi 
myös meneillään olevien hankkeiden 
tasolla. Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava 
koko Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan, ja tässä yhteydessä 
olisi myös hyödynnettävä asianmukaisia 
rakenteita, kuten eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voidaan varmistaa 
yhteisymmärrykseen perustuvan ja 
disruptiivisen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja innovoinnin välinen 
tasapaino, vähintään 15 prosenttia 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" ja painopistealueen 
"Teollisuuden johtoasema" 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" budjetista olisi 
toteutettava tutkimusvetoisesti alhaalta 
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ylöspäin -periaatteella. Lisäksi olisi 
luotava tasapaino painopistealueiden 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
"Teollisuuden johtoasema" pienten ja 
suurten hankkeiden välille ottaen 
huomioon kunkin alan rakenne, 
toiminnan tyyppi, teknologia ja 
tutkimusympäristö.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Jotta unioni kykenee kilpailemaan 
kansainvälisesti, ratkomaan tehokkaasti 
suuria yhteiskunnallisia haasteita ja 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, sen olisi hyödynnettävä 
henkilöresurssejaan täysimääräisesti.
Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
edistettävä ja vauhditettava 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista tukemalla kautta linjan 
toimintoja, jotka vetävät puoleensa, 
sitouttavat, kouluttavat ja kehittävät 
tutkimus- ja innovointilahjakkuuksia.
Jotta voidaan saavuttaa tämä tavoite ja 
tehostaa tietämyksen siirtämistä, parantaa 
tutkimuksen laatua ja lisätä sen määrää, 
tutkijoiden inhimillisen pääoman 
kasvattamistoimien ja erityisesti nuoriin 
ja naisiin keskittyvien toimien olisi 
kuuluttava vakiona kaikkiin unionin 
rahoittamiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin.

Or. en

Perustelu

Muu maailma onnistuu Eurooppaa paremmin houkuttelemaan suurimpia lahjakkuuksia ja 
pitämään heistä kiinni. Jos Eurooppa haluaa pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa, sen 
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on lisättävä vetovoimaansa. Siksi unionin tukemassa tutkimuksessa ja innovoinnissa on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti henkilöresursseihin. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityisenä tavoitteena on toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue ja kasvattaa Euroopan 
tutkimus- ja innovointijärjestelmän inhimillistä pääomaa.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
osaltaan lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa.
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

(22) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
osaltaan lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa.
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kaikki tutkimus ja innovointi 
perustuu siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
voivat saada, jakaa ja käyttää tieteellistä 
tietoa avoimesti. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitusta saavissa 
tieteellisissä julkaisuissa olisi 
noudatettava jo seitsemänteen 
puiteohjelmaan liittynyttä periaatetta, että 
lisätään tieteellisten julkaisujen 
levittämistä ja hyödyntämistä ja 
parannetaan niiden maksutonta ja 
avointa sähköistä saatavuutta. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
kokeiltava julkisrahoitteisessa 



PR\905549FI.doc 13/156 PE489.637v02-00

FI

tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn 
tieteellisen tiedon avointa sähköistä 
saatavuutta, jotta tällaisen tiedon avoin 
saatavuus olisi säännönmukaista vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kun tieteellinen tieto on avoimesti saatavilla, alan asiantuntijat ja päätöksentekijät voivat 
saada nopeasti tärkeää tietoa. Siksi Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitetun tutkimuksen 
tulosten olisi oltava yleisesti saatavilla. Toisaalta on kannustettava tieteellisen tiedon avointa 
saatavuutta. Avoin saatavuus lisäisi varmasti EU:n rahoittaman tutkimuksen taloudellista 
tehokkuutta nopeuttamalla tieteellisiä prosesseja ja vähentämällä turhaa päällekkäisyyttä.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, joilla voidaan 
erityisesti edistää kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet.

Or. en

Perustelu

Koska Horisontti 2020:n ja koheesiopolitiikan on oltava synergistä uudella ohjelmakaudella 
2014–2020, asia ansaitsee oman kappaleensa johdanto-osassa. Toisaalta tarvitaan myös 
Horisontti 2020:n ja unionin muiden ohjelmien välistä synergiaa.
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa että koheesiopolitiikassa 
pyritään mukautumaan kattavasti 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskeviin Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin yhteisissä strategisissa 
puitteissa. Tämä uusi strateginen suunta 
edellyttää tehostettua ja järjestelmällistä 
yhteistyötä strategisissa puitteissa, jotta 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti 
alueellinen, kansallinen ja unionin tason 
tutkimus- ja innovointipotentiaali.

Or. en

Perustelu

Vaikka Horisontti 2020 ja koheesiopolitiikka keskittyvät eri asioihin, niitä molempia tarvitaan 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi niiden on oltava synergisiä ja toisiaan 
täydentäviä. Koheesiopolitiikalla on valmisteltava tutkimus- ja innovointialan alueellisia 
toimijoita osallistumaan Horisontti 2020 -hankkeisiin, ja lisäksi on luotava keinoja hyödyntää 
ja levittää markkinoille nopeasti tutkimus- ja innovointituloksia, jotka on saatu Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta rahoitetussa perustutkimuksessa.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Jotta voidaan tiivistää tutkimuksen 
ja innovoinnin välistä yhteyttä, Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta olisi tuettava 
tietämyksen ja teknologian siirtämistä 
kiinnittäen huomiota erityisesti julkisen 
alan tutkimuksen ja unionin eri alueiden 
tuotantorakenteen väliseen suhteeseen.

Or. es
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Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 c) Euroopan alue- ja 
paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamisessa ja unionin 
rahoitusvälineiden tehokkaassa 
koordinoinnissa, erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastojen välisten yhteyksien 
ylläpidossa, älykkäisiin 
erikoistumisstrategioihin perustuvien 
alueellisten innovointistrategioiden 
yhteydessä. Alueilla on myös tärkeä rooli 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tulosten 
levittämisessä ja täytäntöönpanossa ja 
täydentävien rahoitusvälineiden 
tarjoamisessa, julkiset hankinnat mukaan 
luettuina.

Or. en

Perustelu

Koska alueelliset viranomaiset ovat keskeisiä toimijoita koheesiopolitiikan laadinnassa ja 
täytäntöönpanossa, niillä on tärkeä rooli tarvittavien synergioiden luomisessa 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020:n välillä. Jotta synergioita voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti, alueellisten viranomaisten on kehitettävä tutkimus- ja 
innovointistrategioitaan älykkään erikoistumisen suuntaan ja helpotettava Horisontti 2020:n 
tulosten hyödyntämistä kiinnittäen erityistä huomiota suotuisiin markkinaoloihin ja yritysten 
toimintaedellytyksiin.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Unionin julkisen hankintatoimen 
taloudellinen merkitys, jonka komissio on 
työasiakirjassaan "Public procurement 
indicators 2009" arvioinut 
19,4 prosentiksi bruttokansantuotteesta, 
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tekee julkisten hankintojen markkinoista 
talous- ja sosiaalipolitiikan strategisen 
välineen ja kyseisen politiikan osatekijän.
Julkisen hankintatoimen ensisijaisena 
tarkoituksena on tarjota 
hallintoviranomaisille ratkaisuja, joiden 
avulla ne voivat tuottaa kansalaisille 
parempia palveluja, ja innovaatiot ovat 
ilman muuta keino parantaa ja laajentaa 
perinteisten tuotteiden, työsuoritusten ja 
palvelujen tarjontaa sekä tehostaa 
hallintomenettelyjä. Tästä huolimatta 
vain hyvin pieni osa unionin julkisten 
hankintojen sopimuksiin liittyvästä 
kokonaissummasta käytetään 
innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin, 
mikä tarkoittaa hyvän tilaisuuden 
menettämistä.

Or. es

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
vaikutusten maksimoimiseksi olisi 
kiinnitettävä huomioita erityisesti 
monitieteellisiin ja tieteenalojen välisiin 
toimintatapoihin, jotta tiede voi edistyä 
merkittävästi. Tieteelliset läpimurrot 
saavutetaan usein tieteenalojen raja- tai 
leikkauskohdissa. Koska Euroopan 
ongelmat ja haasteet ovat monitahoisia, 
tarvitaan ratkaisuja, joita voidaan saada 
aikaan vain tieteenalojen yhteistyöllä.

Or. en

Perustelu

Tieteen ja innovoinnin edistämiseksi tarvitaan monitieteellisyyttä ja tieteenalojen yhteistyötä.
Nykyajan suuria ongelmia ei useinkaan voida ratkaista vain yhden tieteenalan keinoin. Siksi 
parhaiden ratkaisujen saamiseksi tarvitaan tieteenalojen yhteisiä tavoitteita tai yhteisiä 
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kognitiivisia rakenteita. Ja siksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä 
monitieteellisyyttä ja tieteenalojen yhteistyötä.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 c) Yliopistoilla on erittäin tärkeä rooli 
unionin tieteellisen ja teknologisen 
perustan luomisessa, koska yliopistot ovat 
sekä koulutuksen että tutkimuksen 
huippuyksiköitä.

Or. en

Perustelu

Yli 60 prosenttia EU:n alueen tutkimuksesta tehdään yliopistoissa, ja suuri osa tutkijoista saa 
koulutuksensa yliopistokeskuksissa.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia.

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansainvälisten, kansallisten ja 
alueellisten ohjelmien kanssa. Nämä voivat 
olla muodoltaan myös julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 20 artiklan 1 kohdasta, jossa kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön ja 
yhteiseen ohjelmasuunnitteluun kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten ohjelmien kanssa.
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen.

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja hyötyyn ja 
tarvittaessa vastavuoroisuuteen
perustuvaa yhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa. Kansainvälinen tiede-, teknologia-
ja innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen. Erityisesti otetaan 
huomioon neuvoston päätelmät EU:n 
roolista maailmanlaajuisissa 
terveyskysymyksissä1.
__________________
1 Ulkoasioiden neuvoston 10. toukokuuta 
2010 antamat päätelmät.

Or. en

Perustelu

Neuvoston päätelmissä EU:n roolista maailmanlaajuisissa terveyskysymyksissä todettiin, että 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja rahoitettava tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkia hyödyttävää terveysalan tutkimusta. Lisäksi neuvosto korosti, että EU:n olisi 
varmistettava, että innovoinnin ja toimien tuloksena syntyy helposti saatavilla olevia ja 
kohtuuhintaisia tuotteita ja palveluja. Siksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi edellä 
mainittujen sitoumusten mukaisesti ratkottava sekä unionin tason että koko maailman 
yhteiskunnallisia haasteita.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa 
julkisten menojen tehokkuuden 
varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen, 
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa.

(31) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa, 
mukaan lukien yhteisön puitteet tutkimus-
ja kehitystyöhön sekä 
innovaatiotoimintaan myönnettävälle 
valtiontuelle, sellaisena kuin ne ovat 
tarkistettuina, julkisten menojen 
tehokkuuden varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen, 
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa.
__________________
1 EUVL C 323, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Perustelu

Liiallinen keskittyminen lyhyen aikavälin lähes markkinavalmiiden innovaatioiden 
rahoitukseen voi vääristää kilpailua ja haitata pidemmän aikavälin perustutkimusta, jossa 
syntyy usein todella disruptiivisia innovaatioita. Siksi olisi otettava huomioon sekä 
tutkimuksen ja kehityksen valtiontukisääntöjen kirjain että niiden henki.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 
2020 -puiteohjelma', ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma 
Horisontti 2020 (2014–2020), jäljempänä 
'Horisontti 2020 -puiteohjelma', ja 
määritellään kehys, jonka mukaisesti 
unioni tukee tutkimus- ja innovointitoimia 
Euroopan tieteellisen ja teknologisen 
perustan lujittamiseksi, jotta voidaan 
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teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä.

varmistaa Euroopan inhimillisen 
pääoman kasvattaminen ja edistää 
yhteiskunnalle koituvia etuja, myös
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella julkisia ja yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia, lisätä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja varmistaa Euroopan 
kestävä kasvu ja kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä.

Or. en

Perustelu

Euroopan talous- ja rahoituskriisistä johtuvassa tiukan talousarvion tilanteessa ei pitäisi 
leikata älykkäitä investointeja tutkimuksen ja innovoinnin kaltaisilla suuren lisäarvon aloilla.
Julkinen rahoitus olisi säilytettävä, ja sitä olisi jopa lisättävä, ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla on oltava tässä vipuvaikutus. Toisaalta kaikissa EU:n julkisissa 
investoinneissa on otettava huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta



PR\905549FI.doc 21/156 PE489.637v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
talouden rakentamista koko unionin 
alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta. Näin se tukee 
Eurooppa 2020 -strategian ja unionin muita 
aloja koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) toteuttamista ja 
toimintaa. Asiaankuuluvat 
suorituskykyindikaattorit esitetään liitteen I 
johdanto-osassa.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
yhteiskunnan rakentamista koko unionin 
alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta. Näin se tukee 
Eurooppa 2020 -strategian ja unionin muita 
aloja koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) toteuttamista ja 
toimintaa erityisillä ja esimerkillisillä 
toimilla, joilla edistetään Euroopan 
tutkimus- ja innovointijärjestelmien 
rakenteellisia muutoksia. Asiaankuuluvat 
suorituskykyindikaattorit esitetään liitteen I 
johdanto-osassa.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteinen tutkimuskeskus edistää 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen yleisen 
tavoitteen ja painopistealueiden 
toteuttamista tarjoamalla tieteellistä ja 
teknistä tukea unionin politiikoille. Sen 
toimien päälinjat esitetään liitteen I 
osassa IV.

3. Yhteinen tutkimuskeskus edistää 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen yleisen 
tavoitteen ja painopistealueiden 
toteuttamista tarjoamalla tieteellistä ja 
teknistä tukea unionin politiikoille. Sen 
toimien päälinjat esitetään liitteen I 
osassa IV. Lisäksi yhteinen 
tutkimuskeskus tukee kansallisia ja 
alueellisia viranomaisia niiden älykkäiden 
erikoistumisstrategioiden kehitystyössä.

Or. en

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen olisi avustettava myös alueellista ja paikallista päätöksentekoa 
tutkimuksen ja kehityksen uusimpien tulosten avulla. Tämä olisi toteutettava koordinoidusti 
älykästä erikoistumista koskevan alustan uuden kehityksen kanssa.



PE489.637v02-00 22/156 PR\905549FI.doc

FI

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
painopistealueissa ja toimien päälinjat 
voidaan ottaa huomioon Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
esiin nousevat uudet ja ennakoimattomat 
tarpeet. Näitä voivat olla uusien 
mahdollisuuksien, kriisien ja uhkien tai 
uusien unionin politiikkojen 
kehittämistarpeiden edellyttämät toimet
sekä sellaisten toimien pilotointi, joita 
kaavaillaan tuettaviksi tulevista 
ohjelmista.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
painopistealueissa ja toimien päälinjat 
voidaan ottaa huomioon Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
esiin nousevat uudet ja ennakoimattomat 
tarpeet. Näitä voivat olla uusien 
mahdollisuuksien, kriisien ja uhkien tai 
uusien unionin politiikkojen 
kehittämistarpeiden edellyttämät toimet.

Or. en

Perustelu

Toimien pilotointi on huomioitu jo EU:n budjettineuvotteluissa.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 87740 miljoonaa
euroa, josta enintään 86198 miljoonaa
euroa osoitetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
XIX osaston soveltamisalaan kuuluviin 
toimiin.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat xxx miljoonaa euroa, 
josta enintään 98,2 miljoonaa euroa 
osoitetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) XIX osaston 
soveltamisalaan kuuluviin toimiin.

Or. en
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Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Huipputason tiede, 27818 miljoonaa 
euroa

a) Huipputason tiede, 33,2 prosenttia 
kokonaisbudjetista

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Teollisuuden johtoasema, 27818 
miljoonaa euroa

b) Teollisuuden johtoasema, 24 prosenttia 
kokonaisbudjetista

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 35888 
miljoonaa euroa.

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
37,7 prosenttia kokonaisbudjetista

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
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kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2212 miljoonaa euroa.

kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2,1 prosenttia kokonaisbudjetista.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 
painopistealueiden erityistavoitteiden 
kesken ja Yhteisen tutkimuskeskuksen 
muita kuin ydinalan suoria toimia varten 
osoitettavan kokonaisrahoituksen 
enimmäismäärä esitetään liitteessä II.

Rahoituksen jakautuminen 
painopistealueiden erityistavoitteiden 
kesken ja Yhteisen tutkimuskeskuksen 
muita kuin ydinalan suoria toimia varten 
osoitettavan kokonaisrahoituksen 
enimmäismäärä esitetään liitteessä II.

Or. en

Perustelu

Jakautuma on esitettävä selvästi niin ettei jää tulkinnan varaa.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1542 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII 
osaston soveltamisalaan kuuluvia toimia 
varten. Toinen enintään 1652 miljoonan 
euron määrärahaerä maksetaan 26 
artiklan 1 kohdassa säädetyn arvioinnin 
jälkeen. Tämä lisämääräraha asetetaan 
saataville tasasuhtaisesti 2 kohdan c 

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3,1 prosenttia 
kokonaisbudjetista siten kuin liitteessä II 
esitetään.
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alakohdassa esitetyn painopistealueen 
"Teollisuuden johtoasema" 
erityistavoitteelle "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä kahdessa monivuotisessa erässä 
annettava rahoitus kattaa

Poistetaan.

a) ensimmäisessä erässä nykyisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
käynnissä olevan kehittämisen sekä 
siemenrahoituksen kolme uutta osaamis-
ja innovointiyhteisöä käsittävän toisen 
aallon käynnistämiseen;
b) toisessa erässä jo perustettujen 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
käynnissä olevan kehittämisen sekä 
siemenrahoituksen kolme uutta osaamis-
ja innovaatioyhteisöä käsittävän 
kolmannen aallon käynnistämiseen.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toinen määräraha annetaan käyttöön 26 
artiklan 1 kohdassa säädetyn arvioinnin 

Poistetaan.
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jälkeen, jossa otetaan erityisesti 
huomioon:
a) osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
kolmannen aallon sovittu 
perustamisaikataulu;
b) olemassa olevien osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen ohjelmoidut 
rahoitustarpeet niiden kunkin ominaisen 
kehityksen mukaisesti;
c) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen vaikutus Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitus 
voi kattaa menoja, jotka liittyvät Horisontti 
2020 -puiteohjelman hallinnoinnin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-
ja arviointitoimiin ja erityisesti selvityksiin 
ja asiantuntijatapaamisiin siltä osin kuin ne 
liittyvät Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteisiin; lisäksi se voi kattaa menoja, 
jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja vaihtoa 
palveleviin tietotekniikkaverkkoihin, sekä 
muita teknisen ja hallinnollisen tuen 
menoja, joita komissiolle aiheutuu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
hallinnoinnista.

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitus 
voi kattaa menoja, jotka liittyvät Horisontti 
2020 -puiteohjelman hallinnoinnin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-
ja arviointitoimiin ja erityisesti selvityksiin 
ja asiantuntijatapaamisiin siltä osin kuin ne 
liittyvät Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteisiin; lisäksi se voi kattaa menoja, 
jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja vaihtoa 
palveleviin tietotekniikkaverkkoihin, sekä 
muita teknisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu Horisontti 2020 
-puiteohjelman hallinnoinnista.

Or. en
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Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio 
voi tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen 
arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää eikä 
3 kohdassa vahvistettua Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
rahoitusmäärää.

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin komissio voi tämän asetuksen 
26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun välitarkastuksen jälkeen 
ehdottaa tarkasteltavaksi uudelleen
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä 
2 kohdassa vahvistettujen 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja
3 kohdassa vahvistetun Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annettavan rahoituksen määrää sekä
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle ja 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille alun perin 
osoitetusta kokonaismäärästä ja enintään 
10 prosenttia kullekin erityistavoitteelle 
alun perin jaetusta ohjeellisesta määrästä.
Tämä ei koske 2 kohdassa Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suoriin toimiin 
osoitettua määrää. Komissio ottaa määrien 
uudelleentarkastelussa huomioon 
erityisesti
a) ohjelman eri osien osuuden Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;
b) keskeisten indikaattorien kehittämisen 
ohjelmien eri osien tulosten ja vaikutusten 
arvioimiseksi erityisohjelman liitteen II 
mukaisesti
c) ohjelman eri osien ja välineiden 
odotettavissa olevat tulevat 
rahoitustarpeet.

Or. en
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Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) seitsemänteen puiteohjelmaan 
assosioituneet maat tai alueet.

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmen 
keskeisen pilarin välillä on toteutettava 
tehokasta koordinointia.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020:n pilarien välinen koordinointi on tarpeen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Strateginen ohjaus ja koordinointi

Tutkimukseen ja innovointiin, jolla on 
yhteisiä tavoitteita ja jossa tarvitaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tuottamia 
synergioita, sovelletaan strategista 
ohjausta ja koordinointia.
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Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien puitteissa 
laadittujen tutkimus- ja 
innovaatiolinjausten olennaiset näkökohdat 
otetaan kattavasti huomioon.

2. Myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun, eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien ja 
eurooppalaisten kansainvälisten 
tutkimuslaitosten puitteissa laadittujen 
tutkimus- ja innovaatiolinjausten olennaiset 
näkökohdat otetaan kattavasti huomioon.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
ja tieteidenväliseen tutkimukseen ja 
innovointiin, yhteiskunta-, talous- ja 
humanistisiin tieteisiin, eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamiseen ja 
toimintaan, yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa, vastuulliseen tutkimukseen 
ja innovointiin, mukaan lukien 
sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 



PE489.637v02-00 30/156 PR\905549FI.doc

FI

liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
aina merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
talouksien ja yhteiskunnan globaalissa 
maailmassa muuttuva luonne; innovointi 
käsittää tässä yhteydessä 
liiketoiminnalliset, organisatoriset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasapainoa 
kaikissa ohjelmissa, arviointikomiteoissa, 
asiantuntijaryhmissä ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä sekä kaikissa nykyisissä tai 
ohjelman täytäntöönpanoa varten 
perustettavissa päätöksentekoelimissä.
Tätä varten laaditaan tavoitteita ja 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tutkimus on osoittanut, miten yhteiskuntaan ja tutkimuslaitoksiin sisäänrakennettu 
sukupuolten eriarvoisuus on vaikuttanut tieteeseen, lääketieteeseen ja tekniikkaan. Tämä 
rajoittaa tutkimuksen tieteellistä luovuutta, huipputuloksiin pääsemistä ja yhteiskunnalle 
koituvaa hyötyä. Se voi tulla myös kalliiksi. Sukupuolianalyysin käyttö innovoinnin 
stimuloinnissa tarkoittaa tieteidenvälistä työskentelyä koko tutkimusprosessin ajan. Innovointi 
vauhdittuu, kun syntyy uusia näkökulmia ja uusia kysymyksiä ja avautuu uusia 
tutkimusalueita.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tutkimushankkeissa, joissa 
tutkimuskohteina tai loppukäyttäjinä on 
ihmisiä, Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
on varmistettava, että 
sukupuoliulottuvuus huomioidaan 
asianmukaisesti tutkimuksen innovoinnin 
sisällössä prosessin kaikissa vaiheissa, 
mukaan lukien painopisteiden 
asettaminen, ehdotuspyyntöjen määrittely, 
ohjelmien ja hankkeiden arviointi ja 
seuranta, neuvottelut ja sopimukset.

Or. en

Perustelu

Jotta Eurooppa pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa, Euroopassa tarvitaan enemmän 
tutkijoita ja tieteen ja tekniikan ammattilaisia. Nykyään tieteessä ja tekniikassa vallitsee selvä 
sukupuolten epätasapaino. Koko järjestelmän sukupuolitasapainon parantamisella voidaan 
kasvattaa tieteen ja tekniikan inhimillistä pääomaa. Siksi Horisontti 2020:n tavoitteiden 
puitteissa on parannettava sukupuolten tasapainoa Euroopan tiede- ja 
tutkimusjärjestelmässä. Näin ollen koko prosessissa on varmistettava sukupuolten tasapaino.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
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Henkilöresurssit
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopisteisiin kuuluu tieteen, tekniikan 
ja innovoinnin henkilöresurssien 
lisääminen kaikkialla Euroopassa.
Horisontti 2020 -puiteohjelma lisää 
osaltaan tutkijoiden urien edistämistä ja 
houkuttelevuutta unionissa 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa.

Or. en

Perustelu

Talous- ja rahoituskriisi on lisännyt merkittävästi työttömyyttä monissa jäsenvaltioissa. On 
erittäin tärkeää luoda uusia työpaikkoja taloudellisesti tärkeille aloille, kuten tutkimus ja 
innovointi. Näille aloille on houkuteltava lisää henkilöresursseja, jotta talous voi toipua ja 
jotta varmistetaan EU:n pitkän aikavälin kansainvälinen kilpailukyky.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
15 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b artikla
Avoin saatavuus

Tulosten hyödyntämisen ja levittämisen 
tehostamiseksi ja tätä kautta 
eurooppalaisen innovoinnin 
vauhdittamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitetun tutkimuksen 
tulokset ovat maksutta avoimesti 
saatavilla. Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla edistetään ohjelmasta 
rahoitetussa tutkimuksessa tuotetun tai 
kerätyn tieteellisen tiedon maksutonta 
avointa saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Kun tieteellinen tieto on avoimesta saatavilla, alan asiantuntijat ja päätöksentekijät voivat 
saada nopeasti tärkeää tietoa. Siksi Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitetun tutkimuksen 
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tulosten olisi oltava yleisesti saatavilla. Toisaalta on kannustettava tieteellisen tiedon avointa 
saatavuutta. Avoin saatavuus lisäisi varmasti EU:n rahoittaman tutkimuksen taloudellista 
tehokkuutta nopeuttamalla tieteellisiä prosesseja ja vähentämällä turhaa päällekkäisyyttä.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia.

Or. en

Perustelu

Koska Horisontti 2020:n ja koheesiopolitiikan on oltava synergistä uudella ohjelmakaudella 
2014–2020, asia ansaitsee tulla mainituksi erikseen.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Synergia suhteessa rakennerahastoihin

Horisontti 2020 -puiteohjelma auttaa 
kaventamaan Euroopan unionissa 
vallitsevaa tutkimuksen ja innovoinnin 
kuilua luomalla synergioita suhteessa 
koheesiopolitiikkaan tutkimuksen ja 
innovoinnin tukemiseksi täydentävien 
toimenpiteiden koordinoidun 
täytäntöönpanon avulla. Tarvittaessa 
edistetään näiden kahden välineen 
yhteentoimivuutta ja luodaan 
kannustimia kumulatiiviselle tai 
yhdistetylle rahoitukselle.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetussa uudessa johdanto-osan 26 a kappaleessa esitetään, että vaikka Horisontti 2020 
ja koheesiopolitiikka keskittyvät eri asioihin, niitä molempia tarvitaan Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi niiden on oltava synergisiä ja toisiaan täydentäviä.
Koheesiopolitiikalla on valmisteltava tutkimus- ja innovointialan alueellisia toimijoita 
osallistumaan Horisontti 2020 -hankkeisiin, ja lisäksi on luotava keinoja hyödyntää ja 
levittää markkinoille nopeasti tutkimus- ja innovointituloksia, jotka on saatu Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitetussa perustutkimuksessa.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan mukaisesti
vähintään 15 prosenttia erityistavoitteen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. en

Perustelu

Koska pk-yrityksillä on tärkeä rooli Euroopan tutkimus- ja innovointijärjestelmän 
vahvistamisessa, tarvitaan selkeitä tavoitteita ja selvää taloudellista tukea. Selvyyden ja 
ennakoitavuuden vuoksi on syytä esittää ohjeellisen määrän sijasta vähimmäismäärä.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan;
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisesti 

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan, 
ottaen täysimääräisesti huomioon 
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perustetuille uusille julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksille; ja muille 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua;

välineen tulevan vaikutustenarvioinnin 
yhteydessä tehtävän kustannus-
hyötyanalyysin tulokset, ja sillä 
edellytyksellä, että 3 kohdassa säädetyt 
perusteet täyttyvät; SEUT-sopimuksen 187 
artiklan mukaisesti perustetuille uusille 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille; ja muille asetuksen (EU) 
N:o XX/2012 [uusi varainhoitoasetus] [55 
artiklan 1 kohdan b alakohdan v tai vii 
alakohdassa] tarkoitetuille rahoituselimille.
Tällaisia kumppanuuksia toteutetaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa se on 
tavoitteiden laajuuden ja tarvittavien 
resurssien suuruuden vuoksi perusteltua ja 
joissa muunlaiset kumppanuudet eivät 
mahdollista tavoitteiden saavuttamista tai 
synnytä tarvittavaa vipuvaikutusta;

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä avoimella 
ja läpinäkyvällä tavalla seuraavien 
kriteerien pohjalta:

3. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä ja 
toteutettava avoimella ja läpinäkyvällä 
tavalla seuraavien kriteerien pohjalta:

Or. en

Perustelu

Myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien toteutukseen olisi sovellettava tiettyjä 
kriteerejä, kuten yhdenmukaisuus Horisontti 2020:n teollis- ja tekijänoikeussääntöjen kanssa, 
käyttöoikeudet, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä tarve määritellä etukäteen yhteisiä tavoitteita 
ja vastata niistä.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla; a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden lisäarvo;

Or. en

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia olisi perustettava vain jos niillä saadaan 
lisäarvoa (esim. teollinen osallistuminen, yksityisten varojen vipuvaikutus tai koko arvoketjun 
kilpailukyvyn paraneminen) muihin mahdollisiin välineisiin nähden.

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin määrittelemällä selkeitä ja 
mitattavissa olevia yhteiskunnallisia ja 
kilpailukykyyn liittyviä tavoitteita, myös 
työpaikkojen luomista ja koulutusta 
koskevia tavoitteita, ja vastuun ottaminen 
näiden tavoitteiden saavuttamisesta;

Or. en

Perustelu

Kriisitilanteessa on määriteltävä selkeitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden 
on oltava mitattavissa, jotta voidaan arvioida välineiden käyttökelpoisuutta. Erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota työpaikkojen syntymiseen, koska kriisi on selvästi lisännyt 
työttömyyttä.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen ja 
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sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;

tasapuolinen sitoutuminen yhteisen vision 
ja selkeästi määriteltyjen tavoitteiden 
pohjalta;

Or. en

Perustelu

Julkisen talouden kireän tilanteen vuoksi tarvitaan ehdottomasti yksityisen rahoituksen 
vipuvaikutusta. Horisontti 2020:n ja Eurooppa 2020:n tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan 
sekä julkista että yksityistä tukea.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissääntöjen noudattaminen 
erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien, 
avoimuuden ja läpinäkyvyyden osalta;

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) täydentävyys suhteessa Horisontti 
2020 -puiteohjelman muihin osiin ja 
mukautus unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin strategialinjauksiin;

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e c) koko arvoketjun kaikkien 
halukkaiden kumppanien, myös 
loppukäyttäjien, pk-yritysten ja 
tutkimuslaitosten, osallistuminen 
kumppanuuteen.

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun, johon voi kuulua 
tarvittaessa alueita ja kaupunkeja.
Unionin rahoitustuki on luonteeltaan 
rajoitettua, ja sen saamisen ehtona on 
osoitettava toiminnan avoimuus, 
jäsenvaltioiden laaja osallistuminen, 
unionin lisäarvon syntyminen sekä 
resurssien täydentävyys. Lisärahoitusta 
voi saada ainoastaan 
ohjelmasuunnitteluun, johon voivat aina 
osallistua kaikki jäsenvaltiot.

Or. en

Perustelu

Yhteisessä ohjelmasuunnittelussa tarvitaan lisää joustavuutta ja alueiden suurempaa roolia.
Unionin osallistuminen ohjelmasuunnitteluun riippuu aina siitä, syntyykö lisäarvoa ja 
saavatko kaikki osallistua siihen.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) unionin osallistuminen useiden 
jäsenvaltioiden toteuttamiin ohjelmiin 
SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

b) unionin osallistuminen useiden 
jäsenvaltioiden tai niiden alueellisten 
viranomaisten toteuttamiin ohjelmiin 
SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Unionin osallistuminen ohjelmiin koskisi samalla tavalla sekä jäsenvaltioiden että niiden 
alueellisten viranomaisten toteuttamia ohjelmia. Tämä olisi SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
hengen mukaista.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit ja kansainväliset 
organisaatiot voivat osallistua Horisontti 
2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[osallistumissäännöt] esitetyin 
edellytyksin. Kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tehtävää kansainvälistä yhteistyötä 
edistetään Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kaikissa osissa erityisesti seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit ja kansainväliset 
organisaatiot voivat osallistua Horisontti 
2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[osallistumissäännöt] esitetyin 
edellytyksin. Kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tehtävää kansainvälistä yhteistyötä 
edistetään Horisontti 2020
-puiteohjelmassa ja yhteistyö sisällytetään 
siihen erityisesti seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi:

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
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tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen.

tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien sekä 
kansainvälisten sitoumusten, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamisen, täydentäminen.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020:n ja sen toimien on oltava sopusoinnussa unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi on täytettävä unionin kansainväliset sitoumukset.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus.

2. Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien, erityisesti 
unionin strategisten kumppanien, kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus.

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastavuoroista pääsyä kolmansien maiden 
ohjelmiin olisi edistettävä. Vaikutusten 
maksimoimiseksi edistetään koordinointia 
ja synergioiden aikaansaamista 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden 
aloitteiden kanssa.

Vastavuoroista pääsyä kolmansien maiden 
ohjelmiin olisi edistettävä ja seurattava 
säännöllisin väliajoin. Vaikutusten 
maksimoimiseksi edistetään koordinointia 
ja synergioiden aikaansaamista 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden 
aloitteiden kanssa.
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Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden ohjelmia on syytä seurata säännöllisin väliajoin, jotta voidaan varmistaa 
vastavuoroisuus ohjelmiin pääsyssä. Seurannassa voidaan havaita kolmansien maiden 
käytännöissä tapahtuvat muutokset, jotka saattavat heikentää vastavuoroisuutta.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.
Sukupuoliulottuvuuden sisällyttäminen 
tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimiin 
on osa toimivia järjestelmiä, ja asiaa 
arvioidaan.

Or. en

Perustelu

Sukupuoliulottuvuuden on sisällyttävä Horisontti 2020:n kaikkiin vaiheisiin, tiedotus- ja 
tulostenlevittämistoimet mukaan luettuina.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti;

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti, ja joilla tulokset 
saatetaan tiedeyhteisön ja suuren yleisön 
tietoisuuteen;

Or. en
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Perustelu

Löydöksistä ja tuloksista olisi tiedotettava tiedeyhteisölle ja suurelle yleisölle. Näin voidaan 
kannustaa tiedeyhteisöä, yrityksiä, kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa laajapohjaisempaan 
osallistumiseen.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontajärjestelmässä on varmistettava 
tarkoituksenmukainen tasapaino 
luottamuksen ja valvonnan välillä ja 
otettava huomioon valvonnasta kaikilla 
tasoilla aiheutuvat hallinnolliset ja muut 
kustannukset siten, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa 
ja että siihen voidaan houkutella parhaat 
huippututkijat ja innovatiivisimmat 
yritykset.

2. Valvontajärjestelmässä on varmistettava 
tarkoituksenmukainen tasapaino 
luottamuksen ja valvonnan välillä ja 
otettava huomioon valvonnasta kaikilla 
tasoilla, myös edunsaajien tasolla,
aiheutuvat hallinnolliset ja muut 
kustannukset siten, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa 
ja että siihen voidaan houkutella parhaat 
huippututkijat ja innovatiivisimmat 
yritykset.

Or. en

Perustelu

On otettava huomioon hallinnolliset kustannukset, joita edunsaajille voi aiheutua 
valvontavaatimusten noudattamisesta.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot ja indikaattorit
monialaisista aiheista, kuten sukupuolten 
tasapainosta, kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.
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Or. en

Perustelu

Ohjelman tehokasta seurantaa varten tarvitaan selkeät indikaattorit. Lisäksi sukupuolten 
tasapaino on syytä mainita erikseen.

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Välitarkastus

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioinnit on suoritettava riittävän 
ajoissa, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
päätöksentekoprosessissa.

1. Tarkastukset ja arvioinnit on 
suoritettava riittävän ajoissa, jotta ne 
voidaan ottaa huomioon 
päätöksentekoprosessissa.

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella arvioinnin 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutista. Edellä 6 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettu Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toinen 
määrärahaerä asetetaan saatavilla tämän 

Poistetaan.
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arvioinnin jälkeen. Arvioinnissa 
tarkastellaan Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin edistymistä 
seuraavien tekijöiden pohjalta:
i) edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
ensimmäisen määrärahaerän käyttöaste 
erittelemällä osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen ensimmäisen aallon 
kehittämiseen käytetty rahamäärä ja 
toisen aallon siemenrahoituksen vaikutus 
sekä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin kyky houkutella 
rahoitusta osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen kumppaneilta ja 
yksityiseltä sektorilta asetuksen XX/2012 
[tarkistettu EIT-asetus] mukaisesti.
ii) osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
kolmannen aallon sovittu 
perustamisaikataulu ja olemassa olevien 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
ohjelmoidut rahoitustarpeet niiden 
kunkin ominaisen kehityksen mukaisesti;
ja
iii) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 
2020 -puiteohjelman toimiin 
painopistealueella "Yhteiskunnalliset 
haasteet" ja erityistavoitteessa 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa".

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovointiyhteisöjen seuraava sukupolvi on tarkoitus käynnistää vuonna 2014, ja 
budjetti on jaksotettu vuotuisen suorituskyvyn mukaisesti. Koska kunkin alan olosuhteet ovat 
erilaiset, näyttäsi olevan parempi perustaa budjettipäätökset kunkin osaamis- ja 
innovointiyhteisön omiin saavutuksiin kuin päättää uusista yhteisöistä muiden yhteisöjen 
suorituskyvyn perusteella.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta



PR\905549FI.doc 45/156 PE489.637v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta, sen 
erityisohjelmasta, mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko 
kaikki toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa 
edistävien toimien mahdollisuuksia saada 
rahoitusta. Arvioinnissa otetaan lisäksi 
huomioon toimenpiteiden vaikutus 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin painopisteiden 
kannalta sekä tulokset aiempien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella 
välitarkastuksen Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista.
Välitarkastuksessa arvioidaan Horisontti 
2020 -puiteohjelman eri osien edistymistä 
seuraavien tekijöiden pohjalta:

i) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden saavuttaminen 
(erityisohjelman liitteessä II esitettyihin 
indikaattoreihin perustuvien tulosten ja 
vaikutusten saavuttamisen osalta) ja se, 
ovatko kaikki toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia;
ii) voimavarojen tehokkuus ja käyttö 
kiinnittäen erityistä huomiota 13 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin monialaisiin 
toimiin ja muihin tekijöihin; ja
iii) unionin tasolla saatava lisäarvo.
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Välitarkastuksessa tarkastellaan myös 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksia 
ja eri alueiden osallistujien, pk-yritysten 
ja tasapuolista sukupuolijakaumaa 
edistävien toimien mahdollisuuksia saada 
rahoitusta. Siinä otetaan lisäksi 
huomioon toimenpiteiden vaikutus 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin painopisteiden 
kannalta sekä tulokset aiempien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva talous koko unionin 
alueelle ja edistää samalla kestävää 
kehitystä. Se tukee Eurooppa 2020 
-strategiaa ja muita unionin politiikkoja 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa.

Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä 
tavoitteena on rakentaa osaamiseen ja 
innovointiin perustuva yhteiskunta koko 
unionin alueelle ja edistää samalla kestävää 
kehitystä. Se tukee Eurooppa 2020 
-strategiaa ja muita unionin politiikkoja 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa.

Or. en

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– seuraavat suorituskykyindikaattorit:
muutos tutkijoiden osuudessa 
työssäkäyvästä väestöstä; muutos naisten 
osuudessa tutkijoiden kokonaismäärästä;
muutokset tutkijoiden houkuttelemisessa 
ulkomailta ja tutkijoiden aivoviennissä.
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Arvioinnissa käytetään kaikkia 
suoritusindikaattoreita, jotta voidaan 
korostaa muutosta, saavuttaa näkyvää 
edistymistä unionin sisällä tehtävään 
tutkimukseen osallistumisessa vallitsevien 
epätasapainotilojen korjaamisessa ja 
mahdollistaa kansainvälisten vertailujen 
tekeminen.

Or. en

Perustelu

Näillä indikaattoreilla on arvioitava Horisontti 2020:n tuloksia henkilöresurssien 
parantamisessa. Jotta voidaan toipua pysyvästi talouskriisistä, tarvitaan vankkaa inhimillistä 
pääomaa tutkimuksessa ja innovoinnissa. Arvioinneissa on käytettävä vertailukohtana 
aiempaa tilannetta, jotta voidaan selvittää Horisontti 2020:n vaikutus.

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkiin kolmeen painopistealueeseen 
sisältyy kansainvälinen ulottuvuus.
Kansainvälinen tiede- ja 
teknologiayhteistyö on unionille erittäin 
tärkeä kysymys, ja siksi sitä tuetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta kolmen 
tärkeimmän ulottuvuuden osalta 
seuraavasti:
– edistetään maailman parhaiden 
osaamiskeskusten kanssa tehtävää tiede-
ja teknologiayhteistyötä, jotta voidaan 
saavuttaa huipputaso ja kilpailla 
korkeimmilla tasoilla;
– edistetään valmiuksien luomiseen 
tähtäävää kansainvälistä tiede- ja 
teknologiayhteistyötä, jonka ansiosta 
unionin alueen laitokset voivat osallistua 
alusta lähtien maailman tutkimus- ja 
kehitysvalmiuksien ja henkilöresurssien 
kehittämiseen ja hyötyä niiden nopean 
kehityksen tuomista eduista;
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– edistetään maailman rauhan ja 
vakauden nimissä tehtävää tiede- ja 
teknologiayhteistyötä ottaen huomioon 
inhimillisten ja yhteiskunnallisten arvojen 
suuren merkityksen epävakaiden 
yhteiskuntien vakiinnuttamisessa ja 
kansainvälisten konfliktien 
ratkaisemisessa.

Or. en

Perustelu

Tiedeyhteistyön kansainväliset verkostot ovat muovanneet nykytiedettä ja -teknologiaa, ja ne 
ovat yhä vain tärkeämpiä, kun on kyse tieteen ja teknologian uusista aloista. Viime 
vuosikymmenellä tapahtunut suuri lisäys korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa on tuottanut 
ennennäkemättömiä taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja tieteentekemiseen. EU:n rooli 
tässä tietoyhteiskuntien suuressa maailmassa on määriteltävä jatkuvasti uudelleen.
Kansainvälinen tiede- ja tutkimusyhteistyö yhdessä EU:n tutkimusyhteistyön kanssa on nyt 
avainsana menestyvien laitosten kaikissa strategisissa suunnitelmissa.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteinen tutkimuskeskus edistää Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleisen tavoitteen ja 
painopistealueiden toteuttamista erityisenä 
tavoitteenaan antaa asiakaslähtöistä 
tieteellistä ja teknistä tukea unionin 
politiikoille.

Yhteinen tutkimuskeskus edistää Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleisen tavoitteen ja 
painopistealueiden toteuttamista erityisenä 
tavoitteenaan antaa asiakaslähtöistä 
tieteellistä ja teknistä tukea unionin 
politiikoille. Yhteisen tutkimuskeskuksen 
unionin tasolla saavutettavaa lisäarvoa 
arvioidaan seuraavien indikaattorien 
perusteella:
– niiden tapausten lukumäärä, joissa 
Yhteisen tutkimuskeskuksen antamalla 
teknisillä ja tieteellisellä tuella on ollut 
konkreettisia erityisvaikutuksia unionin 
eri alojen politiikkaan
– vertaisarvioitujen julkaisujen 
lukumäärä.

Or. en
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Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen roolia on syytä arvioida konkreettisten indikaattorien perusteella.

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan auttaa kaventamaan 
unionissa vallitsevaa tutkimuksen ja 
innovoinnin kuilua, luodaan 
täydentävyyttä ja synergioita suhteessa 
rakennerahastoihin sekä arvoketjun 
alkupäässä (valmiuksien kehittäminen 
jäsenvaltioissa, jotta ne voivat 
valmistautua paremmin Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan osallistumiseen) että 
arvoketjun loppupäässä (Horisontti 2020 
-puiteohjelman tuottamien tutkimus- ja 
innovointitulosten hyödyntäminen ja 
levittäminen). Mahdollisuuksien mukaan 
on parannettava näiden kahden välineen 
yhteentoimivuutta. Lisäksi luodaan 
kannustimia kumulatiiviselle tai 
yhdistetylle rahoitukselle. Synergioihin 
pyritään erityisesti tavoitteen 
"Huippuosaamisen levittäminen ja 
osallistumisen laajentaminen" toimissa, 
unionin edun mukaisen 
tutkimusinfrastruktuurin alueellisissa 
kumppanirakenteissa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin ja sen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välityksellä toteutetuissa toimissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa uudessa 16 a artiklassa esitetään, että vaikka Horisontti 2020 ja 
koheesiopolitiikka keskittyvät eri asioihin, niitä molempia tarvitaan Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi niiden on oltava synergisiä ja toisiaan täydentäviä.
Koheesiopolitiikalla on valmisteltava tutkimus- ja innovointialan alueellisia toimijoita 
osallistumaan Horisontti 2020 -hankkeisiin, ja lisäksi on luotava keinoja hyödyntää ja 
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levittää markkinoille nopeasti tutkimus- ja innovointituloksia, jotka on saatu Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitetussa perustutkimuksessa.

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän osan tavoitteena on vahvistaa ja 
laajentaa unionin tieteellistä 
huippuosaamista ja vakiinnuttaa 
eurooppalainen tutkimusalue, jotta unionin 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästä 
voitaisiin tehdä maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisempi. Osaan sisältyy neljä
erityistavoitetta:

Tämän osan tavoitteena on vahvistaa ja 
laajentaa unionin tieteellistä 
huippuosaamista ja vakiinnuttaa 
eurooppalainen tutkimusalue, jotta unionin 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästä 
voitaisiin tehdä maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisempi. Osaan sisältyy kuusi
erityistavoitetta:

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Tulevia ja kehitteillä olevia 
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä, jolla pyritään 
parantamaan Euroopan kykyä tuottaa 
kehittyneitä ja tutkimusparadigmoja 
muuttavia innovaatiota. Siinä pyritään 
saamaan aikaan täysin uusiin ja 
suuririskisiin ideoihin liittyvää 
tieteenalojen välistä tutkimusyhteistyötä ja 
nopeuttamaan kaikkein lupaavimpien esiin 
nousevien tieteen- ja teknologianalojen 
kehitystä ja niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

b) Tulevia ja kehitteillä olevia tieteitä ja
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä, jolla pyritään 
parantamaan Euroopan kykyä tuottaa 
kehittyneitä ja tutkimusparadigmoja 
muuttavia innovaatiota. Siinä pyritään 
saamaan aikaan täysin uusiin ja 
suuririskisiin ideoihin liittyvää 
tieteenalojen välistä tutkimusyhteistyötä ja 
nopeuttamaan kaikkein lupaavimpien esiin 
nousevien tieteen- ja teknologianalojen 
kehitystä ja niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

Or. en

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Huippuosaamisen levittämisellä ja 
osallistumisen laajentamisella 
vapautetaan Euroopan 
lahjakkuusvarannon potentiaali 
tukemalla poliittista oppimisprosessia, 
verkottumista ja 
koulutusmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020:ssa tarvitaan huippuosaamisen levittämistä ja osallistumisen laajentamista, 
jotta voidaan lisätä kilpailukykyä ja samalla Euroopan taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Tämän erityistavoitteen tuella voidaan lisätä Euroopan nykyistä 
huippuosaamisen potentiaalia.

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 7 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Vastuullisella tutkimuksella ja 
innovoinnilla houkutellaan uusia kykyjä 
tiede- ja teknologiaopintoihin Euroopan 
yhteiskunnissa, kurotaan umpeen 
unionissa tutkimusalalla työskentelevien 
henkilöiden keskuudessa vallitsevia 
sukupuolieroja ja kehitetään 
mekanismeja, joiden avulla voidaan 
laajentaa ja syventää tieteellisten ja 
teknologisten vaihtoehtojen 
yhteiskunnallista arviointia.

Or. en
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Perustelu

Tällä uudella erityistavoitteella tuetaan tieteen ja yhteiskunnan rikastuttavaa vuoropuhelua ja 
tehostetaan tieteen ja innovoinnin henkilöresursseja parantamalla sukupuolten tasapainoa ja 
houkuttelemalla alalle uusia kykyjä.

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän osan tavoitteena on nopeuttaa 
sellaisten teknologioiden ja innovaatioiden 
kehittämistä, jotka muodostavat 
huomispäivän yritystoiminnan perustan ja 
auttavat innovatiivisia eurooppalaisia pk-
yrityksiä kasvamaan maailman johtaviksi 
yrityksiksi. Osaan sisältyy kolme 
erityistavoitetta:

Tämän osan tavoitteena on nopeuttaa 
sellaisten teknologioiden ja innovaatioiden 
kehittämistä, jotka muodostavat 
huomispäivän yritystoiminnan perustan ja 
auttavat innovatiivisia eurooppalaisia pk-
yrityksiä kasvamaan maailman johtaviksi 
yrityksiksi sekä luovat hedelmällistä 
maaperää uusille pk-yrityksille. Erityistä 
huomiota kiinnitetään tietämyksen ja 
teknologian siirtoon julkisista 
tutkimuskeskuksista yrityksille ja 
yrityksiltä toisille. Osaan sisältyy kolme 
erityistavoitetta:

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa 
annetaan kohdennettua tukea tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian alojen tutkimukseen, 
kehittämiseen ja demonstrointiin. Toimissa 
korostetaan vuorovaikutusta ja 
konvergenssia eri teknologioiden välillä.

a) Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa 
annetaan kohdennettua tukea tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian alojen tutkimukseen, 
standardointiin, kehittämiseen ja 
demonstrointiin. Toimissa korostetaan 
vuorovaikutusta ja konvergenssia eri 
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teknologioiden välillä sekä niiden suhteita 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kaikilla 
näillä aloilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon käyttäjien tarpeet.

Or. en

Perustelu

Teollisuuden johtoasemalla on myötävaikutettava tunnustettuihin ja maailmanlaajuisesti 
sovellettaviin eurooppalaisiin standardeihin. Monimutkaisessa teknologisessa maailmassa 
standardit antavat markkinavoimaa ja helpottavat matkaa tutkimuksesta innovaatioon.

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen. Tämän 
vuoksi on mahdollista, että noin 15 
prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen ja luodaan 
selkeä mekanismi, jonka avulla voidaan 
määritellä pk-yritysten tietämyksen ja 
teknologian siirtoon liittyvät tarpeet ja 
käsitellä niitä. Vähintään 15 prosenttia 
kaikkien yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; a) Terveys ja hyvinvointi

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

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
järkevä ja kestävä merien ja merenkulun ja 
sisävesien tutkimus ja biotalous

Or. en

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

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat.

f) Eurooppalaisten yhteiskuntien ja 
yhteiskunnallisten muutosten 
ymmärtäminen

Or. en

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

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Euroopan vapauden ja turvallisuuden 
suojeleminen.

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

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin perustutkimuksesta
markkinoille, ja niihin sisältyy innovointiin 
liittyviä toimia, kuten pilottitoimet, 
demonstrointi, testausalustat, julkisten 
hankintojen tukeminen, suunnittelu, 
käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen 
innovointi ja innovaatioiden saattaminen 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Haasteista liikkeelle lähtevän 
lähestymistavan soveltamiseksi tarvitaan 
tutkimus- ja innovointitoiminnan 
koordinoitua strategista suunnittelua.
Koordinoinnilla voidaan puuttua 
pirstaloitumiseen ja parantaa 
teknologisten ja infrastruktuuriresurssien 
käyttöä kuhunkin haasteeseen liittyvässä 
koko tutkimusyhteisössä. Jotta 
innovoinnissa voidaan onnistua, tarvitaan 
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useimmiten pitkän aikavälin sitoutumista 
huippututkimuksen tukemiseen.
Strategisilla toimilla ja tieteellisellä 
ohjauksella voidaan varmistaa 
asiantunteva panos toiminnan alusta 
lähtien, edistää innovointia ja 
kilpailukykyä ymmärtämällä 
innovointisyklin monimutkaisuus ja 
kannustaa eri maiden tutkijoita 
osallistumaan toimintaan. Tutkimuksen 
ja innovoinnin strategisesta 
koordinoinnista tieteellisen ohjauksen 
perusteella vastaavat kunkin haasteen 
osalta riippumattomista korkean tason 
asiantuntijoista koostuvat alakohtaiset 
ohjauskomiteat, jotka auttavat 
määrittelemään parhaaseen johtajuuteen 
perustuvia tutkimus- ja 
innovointiohjelmia ja tarjoavat tarvittavat 
kannustimet ja välineet laajamittaisen 
vuorovaikutuksen ja synergian 
luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen ”Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat” sisältyy myös tutkimuksen 
ja innovoinnin välisen kuilun 
kaventamiseen tähtäävä toimi, johon 
sisältyy erityistoimenpiteitä 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön 
unionin heikommin kehittyneillä alueilla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä toimet sisältyvät nyt painopistealueeseen "Huipputason tiede" ehdotettuun uuteen 
erityistavoitteeseen "Huippuosaamisen levittäminen ja osallistumisen lisääminen".
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Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1. alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi on todettava, että vaikka 
60 prosenttia Euroopan yliopistoista 
valmistuvista on naisia, vain 18 prosenttia 
huippututkijoista on naisia; vastaava luku 
Yhdysvalloissa on 27 prosenttia. Naisten 
vähäinen määrä tiedeurilla on valtavaa 
kykyjen haaskausta ja murentaa 
Euroopan asemaa tutkimuksen 
huippuosaamisessa.

Or. en

Perustelu

Sukupuolten tasa-arvo vaikuttaa suuresti tutkimuksen laatuun. Sukupuolten tasapaino 
tutkimustiimissä parantaa todistetusti tutkimuksen ja sen tulosten laatua. Lisäksi naisten ja 
miesten erilaiset näkemykset asioista edistävät innovointia ja lisäävät tuottavuutta.

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1. alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tekijät pahentavat lisäksi sitä 
tosiseikkaa, ettei Eurooppa ole kovin 
houkutteleva kohde tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa.
Yhdysvaltojen järjestelmän kyky tarjota 
enemmän resursseja tutkijaa kohden ja 
parempia uranäkymiä selittää sen, miksi se 
pystyy jatkuvasti houkuttelemaan parhaita 
tutkijoita kaikkialta maailmasta, näiden 
mukana kymmeniä tuhansia tutkijoita 
unionista.

Nämä tekijät pahentavat sitä tosiseikkaa, 
ettei Eurooppa ole kovin houkutteleva 
kohde tieteellisistä lahjakkuuksista 
käytävässä maailmanlaajuisessa 
kilpailussa. Yhdysvaltojen järjestelmän 
kyky tarjota enemmän resursseja tutkijaa 
kohden ja parempia uranäkymiä selittää 
sen, miksi se pystyy jatkuvasti 
houkuttelemaan parhaita tutkijoita 
kaikkialta maailmasta, näiden mukana 
kymmeniä tuhansia tutkijoita unionista.

Or. en
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Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti.
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja. ERC:n apurahat ovat avoimia 
Euroopassa työskenteleville yksittäisille 
tutkijaryhmille, jotka voivat koostua minkä 
tahansa ikäisistä ja mistä maailman maasta 
tahansa tulevista tutkijoista. ERC pyrkii 
edistämään tervettä kilpailua kaikkialla 
Euroopassa.

ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti.
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja. ERC:n apurahat ovat avoimia 
Euroopassa työskenteleville yksittäisille 
tutkijaryhmille, jotka voivat koostua minkä 
tahansa ikäisistä ja mistä maailman maasta 
tahansa tulevista tutkijoista. ERC pyrkii 
edistämään tervettä kilpailua kaikkialla 
Euroopassa ja varmistaa, että 
arviointimenettelyissä käsitellään 
tiedostamatonta sukupuolten eriarvoista 
kohtelua.

Or. en

Perustelu

Arviointimenettelyissä on huomioitava sukupuolten tasapaino, koska naisten osallistumisessa 
tieteeseen on paljon parantamisen varaa.

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii erityisesti auttamaan 
aloittelevia huippututkijoita saavuttamaan 
riippumattoman aseman antamalla riittävää 
tukea siinä kriittisessä vaiheessa, jossa 
tutkijat perustavat tai vakiinnuttavat oman 
tutkijaryhmänsä tai tutkimusohjelmansa.

ERC pyrkii erityisesti auttamaan 
aloittelevia huippututkijoita saavuttamaan 
riippumattoman aseman antamalla riittävää 
tukea siinä kriittisessä vaiheessa, jossa 
tutkijat perustavat tai vakiinnuttavat oman 
tutkijaryhmänsä tai tutkimusohjelmansa.
Myös tutkijoiden paluuta ja 
uudelleenintegroitumista ERC-
rahoituskauden päätyttyä voidaan tukea 
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erityisesti yhdessä "ERA-tuolien" 
järjestelmän kanssa.

Or. en

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan rahoittamiensa 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huippututkijoiden lukumäärää, mukaan 
lukien jyrkkä lisäys naispuolisten 
huippututkijoiden lukumäärässä, ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 
(FET)

2. Tulevat ja kehitteillä olevat tieteet ja
teknologiat (FETT)

Or. en

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

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. Antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Erityistavoitteena on edistää tieteen 
eturintamassa tehtävää tutkimusta, joka 
voi avata uusia aloja Euroopan tieteelle ja 
teknologialle. Antamalla joustavaa tukea 
eri mittakaavoissa tehtävälle 
tavoiteorientoituneelle ja tieteidenväliselle 
tutkimusyhteistyölle ja omaksumalla 
innovatiivisia tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

FETT edistää huippuosaamista 
yhteistyöhankkeilla, jossa keskitytään 
eturintamassa tapahtuvaan tutkimukseen 
ja kehittyviin tieteenaloihin ja
teknologiamahdollisuuksiin. FETT kattaa 
yhteistyössä tapahtuvan 
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eturintamatutkimuksen sen 
perustutkimuksesta teknologian 
eturintaman edistysaskeliin ja edistää 
rajat ylittävää yhteistyötä aina 
tutkimuksen alkuvaiheista lähtien. Näin 
se tuottaa unionin tason lisäarvoa 
nykytutkimuksen eturintamaan ja auttaa 
luomaan yhteistyöhön perustuvan 
kriittisen massan huippututkimukseen 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
maapallon luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Radikaalit läpimurrot, joilla on muutoksia 
aikaansaava vaikutus, perustuvat entistä 
enemmän tiiviiseen yhteistyöhön eri tieteen 
ja teknologian alojen (esim. tieto- ja 
viestintäteknologia, biologia, kemia, 
matematiikka, maapallon 
luonnonjärjestelmän tutkimus, 
materiaalitieteet, neurotieteet ja 
kognitiiviset tieteet, yhteiskuntatieteet ja 
taloustiede) sekä taiteiden ja humanististen 
tieteiden välillä. Tämä edellyttää 
tieteellisen ja teknologisen 
huippuosaamisen lisäksi myös uusia 
ajattelutapoja ja uudenlaista 
vuorovaikutusta monien tutkimusalan 
toimijoiden välillä.

Or. en

Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Joitain ideoita voidaan kehittää pienessä 
mittakaavassa, kun taas toiset voivat olla 
niin haasteellisia, että ne vaativat 
suurimittaisia yhdistettyjä toimia pitkän 
ajanjakson aikana. Maailman johtavat 
taloudet ovat huomanneet tämän, ja 
käynnissä on kiihtyvä maailmanlaajuinen 
kilpailu sellaisten esiin nousevien ja 
tieteen eturintamaan sijoittuvien 
teknologisten mahdollisuuksien 
löytämiseksi ja tutkimiseksi, joilla voi olla 
merkittävä vaikutus innovointiin ja jotka 
voivat tuottaa hyötyjä yhteiskunnalle.
Jotta tällaiset toimet olisivat tehokkaita, 
niiden mittakaava on nopeasti rakennettava 
suuremmaksi yhdistämällä Euroopan, 
kansallisen ja alueellisen tason ohjelmia 
yhteisten tavoitteiden ympärille kriittisen 
massan kokoamiseksi, synergioiden 
luomiseksi ja optimaalisen 
vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi.

Joitain ideoita voidaan kehittää pienessä 
mittakaavassa, kun taas toiset voivat olla 
niin haasteellisia, että ne vaativat 
suurimittaisia yhdistettyjä toimia pitkän 
ajanjakson aikana. Jotta tällaiset toimet 
olisivat tehokkaita, niiden mittakaava on 
nopeasti rakennettava suuremmaksi 
yhdistämällä Euroopan, kansallisen ja 
alueellisen tason ohjelmia yhteisten 
tavoitteiden ympärille kriittisen massan 
kokoamiseksi, synergioiden luomiseksi ja 
optimaalisen vipuvaikutuksen 
aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kutakin toimea varten määritellään 
tarkoituksenmukainen tasapaino avoimen 
toteutuksen ja aiheiden, yhteisöjen ja 
rahoituksen eriasteisen strukturoinnin 
välillä, jotta asetettuihin tavoitteisiin 
voidaan pyrkiä optimaalisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 60 prosenttia FETT-
määrärahoista osoitetaan alhaalta 
ylöspäin tapahtuvaan yhteistyössä 
tehtävään eturintamatutkimukseen, ja 
enintään 25 prosenttia määrärahoista 
keskitetään uusiin haastaviin FETT-
lippulaivahankkeisiin.
FETT-ohjauskomitea, jonka muodostavat 
arvostetut tiedemiehet ja insinöörit, joilla 
on asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa, avustaa ja neuvoo 
komissiota FETT-toimien tieteelliseen 
strategiaan liittyvissä kysymyksissä, 
työohjelman laadinnassa, 
ehdotuspyyntökriteerien vahvistamisessa 
sekä ennakoivien FETT-toimien ja 
FETT-lippulaivahankkeiden 
erityisaiheiden määrittelyssä.
Kaikkien FETT-hankkeiden arvioinnissa 
noudatetaan tieteen ja teknologian 
huippuosaamisen tiukkoja kriteerejä.

Or. en

Perustelu

Vaikka FETT-lippulaivahankkeet ovat tärkeitä, niihin ei saa keskittää liikaa varoja.
Merkittävä osuus on osoitettava alhaalta ylöspäin tapahtuvaan yhteistyössä tehtävään 
eturintamatutkimukseen, koska sillä voidaan vaikuttaa suuresti FETT-tavoitteiden 
saavuttamiseen. FETT-ohjauskomitean avulla voidaan parantaa tutkimustuloksia ja lisätä 
tämän erityistavoitteen kokonaistukea. Huippuosaamisen on oltava ainut kriteeri FETT-
hankkeiden arvioinnissa (ERC:n esimerkkiä noudattaen).

Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

3. Marie Curie -toimet 3. Marie Skłodowska-Curie -toimet

Or. en

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

Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan luoda uusia taitoja ja innovaatioita 
ja siten hyödyntää kaikki henkisen 
pääoman tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Erityistavoitteena on varmistaa Euroopan 
henkisen pääoman optimaalinen 
kehittäminen ja dynaaminen käyttö, jotta 
voidaan kehittää uusia taitoja ja luoda 
uutta tietämystä ja uusia innovaatioita ja 
siten hyödyntää kaikki henkisen pääoman 
tarjoamat mahdollisuudet kaikilla 
sektoreilla ja alueilla.

Or. en

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liikkuvuusohjelmilla varmistetaan 
tehokkaasti naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet, ja ohjelmissa on 
erityistoimia, joilla poistetaan 
naispuolisten tutkijoiden liikkuvuuden 
esteitä.

Or. en
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Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -toimien kehittäminen 
edelleen edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomista.
Euroopan laajuiseen rahoituksen 
kilpailuttamiseen perustuvan rakenteensa 
ansiosta Marie Curie -toimet edistävät 
uusia, luovia ja innovatiivisia 
koulutusmuotoja, kuten teollisuuden 
tohtorinkoulutusohjelmia, joihin osallistuu 
koulutus-, tutkimus- ja innovointialan 
toimijoita, joiden on kilpailtava 
huippumaineestaan maailmanlaajuisesti.
Antamalla unionin rahoitusta parhaille 
tutkimus- ja koulutusohjelmille, joissa 
noudatetaan innovatiivista 
tohtorinkoulutusta koskevia eurooppalaisia 
periaatteita, ne edistävät myös 
tutkimustulosten laajempaa levitystä ja 
käyttöönottoa ja siirtymistä paremmin 
jäsenneltyyn tohtorikoulutukseen.

Marie Curie -toimien kehittäminen 
edelleen edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomista.
Euroopan laajuiseen rahoituksen 
kilpailuttamiseen perustuvan rakenteensa 
ansiosta Marie Curie -toimet edistävät 
uusia, luovia ja innovatiivisia 
koulutusmuotoja, kuten yhdistettyjä tai 
useamman alan tohtorintutkintoja,
teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmia, 
joihin osallistuu koulutus-, tutkimus- ja 
innovointialan toimijoita, joiden on 
kilpailtava huippumaineestaan 
maailmanlaajuisesti. Antamalla unionin 
rahoitusta parhaille tutkimus- ja 
koulutusohjelmille, joissa noudatetaan 
innovatiivista tohtorinkoulutusta koskevia 
eurooppalaisia periaatteita, ne edistävät 
myös tutkimustulosten laajempaa levitystä 
ja käyttöönottoa ja siirtymistä paremmin 
jäsenneltyyn tohtorikoulutukseen.

Or. en

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Curie -apurahojen käyttö 
laajennetaan myös kokeneiden tutkijoiden 
ja insinöörien tilapäiseen liikkuvuuteen 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Näin 
kannustetaan korkeakouluja, 
tutkimuskeskuksia ja yrityksiä 
keskinäiseen yhteistyöhön Euroopan 
laajuisesti ja kansainvälisesti.
Vakiintuneen, läpinäkyvän ja tasapuolisen 
arviointijärjestelmän avulla Marie Curie -

Marie Curie -apurahojen käyttö 
laajennetaan myös uransa alkuvaiheessa 
olevien ja kokeneiden tutkijoiden ja 
insinöörien tilapäiseen liikkuvuuteen 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Näin 
kannustetaan korkeakouluja, 
tutkimuskeskuksia ja yrityksiä 
keskinäiseen yhteistyöhön Euroopan 
laajuisesti ja kansainvälisesti.
Vakiintuneen, läpinäkyvän ja tasapuolisen 
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toimissa seulotaan esille tutkimuksen ja 
innovoinnin huippulahjakkuuksia 
kansainvälisen kilpailun pohjalta. Tämä 
antaa tutkijoille arvostusta ja motivoi heitä 
jatkamaan uraansa Euroopassa.

arviointijärjestelmän avulla Marie Curie -
toimissa seulotaan esille tutkimuksen ja 
innovoinnin huippulahjakkuuksia 
kansainvälisen kilpailun pohjalta. Tämä 
antaa tutkijoille arvostusta ja motivoi heitä 
jatkamaan uraansa Euroopassa.

Or. en

Perustelu

On syytä laajentaa toiminta aloitteleviin tutkijoihin, jotta he voivat osallistua esimerkiksi 
lyhytaikaisissa tehtävissä erityiskoulutustoimiin.

Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. Tämä 
parantaa nuorten perustutkinnon 
suorittaneiden tutkijoiden uranäkymiä sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla.

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, jotka 
antavat tutkijoille tilaisuuden laajentaa 
ansioluetteloaan ja joihin osallistuu 
korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. Tämä 
edistää ja parantaa nuorten perustutkinnon 
suorittaneiden tutkijoiden uranäkymiä sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla.

Or. en

Perustelu

On löydettävä oikeanlainen tasapaino tutkimustavoitteiden ja hyvien mentorointiohjelmien 
välille.

Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolelle. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen.

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolelle, jotta 
tutkijat saavat tilaisuuden kouluttautua ja 
hankkia uutta tietämystä kolmansien 
maiden huippututkimusyksiköissä ja 
voivat sitten palata takaisin omaan 
työhönsä. Lisäksi tuetaan mahdollisuuksia 
aloittaa tutkijanura uudelleen tauon 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Euroopan tutkimuksen ja innovoinnin inhimillisen pääoman kasvattamiseksi tutkijoiden pitää 
voida palata omaan työhönsä kolmannessa maassa tapahtuneen kouluttautumisen jälkeen.

Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kannustaa 
yhteisrahoitusmekanismin avulla 
alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä 
organisaatioita perustamaan uusia ohjelmia 
ja avaamaan nykyiset ohjelmat maiden ja 
alojen välistä koulutusta, liikkuvuutta ja 
urakehitystä varten. Tämä parantaa 
tutkijakoulutuksen laatua Euroopassa 
urakehityksen kaikissa vaiheissa, myös 
tohtorintutkinnon tasolla, edistää 
tutkijoiden ja tieteellisen tietämyksen 
vapaata liikkuvuutta Euroopassa, lisää 
tutkijaurien houkuttelevuutta 
mahdollistamalla avoimen rekrytoinnin ja 

Keskeisenä toimena on kannustaa 
yhteisrahoitusmekanismin avulla 
alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä 
organisaatioita perustamaan uusia ohjelmia 
ja avaamaan nykyiset ohjelmat maiden ja 
alojen välistä koulutusta, liikkuvuutta ja 
urakehitystä varten. Tämä parantaa 
tutkijakoulutuksen laatua Euroopassa 
urakehityksen kaikissa vaiheissa, myös 
tohtorintutkinnon tasolla, edistää 
tutkijoiden ja tieteellisen tietämyksen 
vapaata liikkuvuutta Euroopassa, lisää 
tutkijaurien houkuttelevuutta 
mahdollistamalla avoimen rekrytoinnin ja 
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houkuttelevat työolot ja tukee 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten välistä tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä sekä yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

houkuttelevat työolot ja tukee
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten välistä tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä sekä yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolten 
tasa-arvoon ja rakennemuutokseen.

Or. en

Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on seurata edistymistä, 
kartoittaa aukkoja Marie Curie -toimissa ja 
lisätä toimien vaikutusta. Tähän liittyen 
kehitetään indikaattoreita ja analysoidaan 
tutkijoiden liikkuvuutta, osaamista ja uria 
koskevia tietoja. Näin pyritään saamaan 
aikaan synergioita ja koordinoimaan toimet 
tiiviisti erityistavoitteen "Osallisuutta 
edistävä, innovatiivinen ja turvallinen 
yhteiskunta" mukaisesti toteutettujen 
tutkijoita, tutkijoiden työnantajia ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Toimen avulla pyritään 
myös lisäämään tietoisuutta tutkijanuran 
tärkeydestä ja lisäämään sen 
houkuttelevuutta sekä levittämään Marie 
Curie -toimilla tuetusta työstä saatuja 
tutkimus- ja innovaatiotuloksia.

Tavoitteena on seurata edistymistä, 
kartoittaa aukkoja ja esteitä Marie Curie
-toimissa ja lisätä toimien vaikutusta.
Tähän liittyen kehitetään indikaattoreita ja 
analysoidaan tutkijoiden liikkuvuutta, 
osaamista ja uria sekä sukupuolten tasa-
arvoa koskevia tietoja. Näin pyritään 
saamaan aikaan synergioita ja 
koordinoimaan toimet tiiviisti 
erityistavoitteen "Vastuullinen tutkimus ja 
innovointi" mukaisesti toteutettujen 
tutkijoita, tutkijoiden työnantajia ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Toimen avulla pyritään 
myös lisäämään tietoisuutta tutkijanuran 
tärkeydestä ja lisäämään sen 
houkuttelevuutta sekä levittämään Marie 
Curie -toimilla tuetusta työstä saatuja 
tutkimus- ja innovaatiotuloksia. Toimeen 
sisältyy myös erityistoimia naisten 
liikkuvuuden esteiden poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Uusinta kehitystä edustavat 
tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 
resursseja kaikkien tarvitsemiensa 
tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen.
Tutkimusinfrastruktuureja koskevan 
yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
aikaansaaminen on edistynyt merkittävästi 
viime vuosina, kun on pantu täytäntöön 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) 
etenemissuunnitelma, jonka mukaisesti 
integroidaan ja avataan kansallisia 
tutkimusinfrastruktuureja ja kehitetään 
digitaalisen eurooppalaisen tutkimusalueen 
perustan muodostavia sähköisiä 
infrastruktuureja. Euroopan kattavat 
tutkimusinfrastruktuuriverkot lujittavat sen 
inhimillistä pääomapohjaa 
mahdollistamalla maailmanluokan 
koulutuksen tutkijoiden ja insinöörien 
uudelle sukupolvelle ja edistämällä 
tieteenalojen välistä yhteistyötä.

Uusinta kehitystä edustavat 
tutkimusinfrastruktuurit ovat aina vain 
monimutkaisempia ja kalliimpia ja vaativat 
usein erilaisten laitteiden, palvelujen ja 
tietolähteiden yhdistämistä ja mittavaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdelläkään 
yksittäisellä maalla ei ole riittäviä 
resursseja kaikkien tarvitsemiensa 
tutkimusinfrastruktuurien tukemiseen, 
minkä vuoksi onkin hyvä, että on 
vakiintuneita Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureita, jotka ovat 
olleet erinomainen esimerkki resurssien 
yhdistämisestä ja osoittaneet yhteisen 
lähestymistavan lisäarvon 
neljänkymmenen viime vuoden aikana.
Tutkimusinfrastruktuureja koskevan 
yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
aikaansaaminen on edistynyt merkittävästi 
viime vuosina, kun on pantu täytäntöön 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) 
etenemissuunnitelma, jonka mukaisesti 
integroidaan ja avataan kansallisia 
tutkimusinfrastruktuureja ja kehitetään 
avoimen ja suorituskykyisen digitaalisen 
eurooppalaisen tutkimusalueen perustan 
muodostavia sähköisiä infrastruktuureja.
Euroopan kattavat 
tutkimusinfrastruktuuriverkot lujittavat sen 
inhimillistä pääomapohjaa 
mahdollistamalla maailmanluokan 
koulutuksen tutkijoiden ja insinöörien 
uudelle sukupolvelle ja edistämällä 
tieteenalojen välistä yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että tämän alan yhteistyöstä on jo kokemuksia ja se on mahdollistanut 
vakiintuneet ja maineeltaan huippuluokkaa olevat Euroopan-laajuiset 
tutkimusinfrastruktuurit.
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Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, uusien 
laitteistojen rakentamisen edistämisessä, 
laajan pääsyn avaamisessa kansallisiin ja 
eurooppalaisiin infrastruktuureihin sekä 
sen varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen 
edelleen ja laajempi käyttö unionin tasolla 
edistävät merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista. Vaikka 
jäsenvaltiot ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä ja rahoittamisessa, unionilla 
on tärkeä rooli infrastruktuurien 
tukemisessa unionin tasolla, esimerkiksi 
hajautettujen Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien toiminnan 
koordinoinnissa, uusien laitteistojen 
rakentamisen edistämisessä, laajan pääsyn 
avaamisessa kansallisiin ja eurooppalaisiin 
infrastruktuureihin sekä sen 
varmistamisessa, että alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset 
toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia ja 
tehokkaita. Sen lisäksi, että pyritään 
välttämään päällekkäisyyksiä ja 
koordinoimaan ja järkeistämään 
laitteistojen käyttöä, on tärkeää yhdistää 
resurssit niin, että unioni voi hankkia ja 
käyttää tutkimusinfrastruktuureja 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintäteknologia on muuttanut 
tieteentekoa mahdollistamalla 
etäyhteistyön, valtavien tietomäärien 
käsittelyn, in silico -kokeet ja pääsyn 
etäresursseihin. Tutkimustoiminnasta on 
tullut yhä kansainvälisempää ja 
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tieteidenvälisempää, minkä vuoksi on 
käytettävä tieto- ja viestintäteknologian 
infrastruktuureja, jotka ovat yhtä 
ylikansallisia kuin tiede itse. Siksi on 
aiheellista osoittaa 35 prosenttia tämän 
erityistavoitteen talousarviosta sähköisiä 
infrastruktuureja koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin.

Or. en

Perustelu

Koska tieto- ja viestintäteknologialla on suuri merkitys nykyaikaisen tieteen ja innovoinnin 
kehityksen kannalta, on vahvistettava vähimmäistuki tällaisille infrastruktuureille.

Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö. Tähän sisältyvät myös alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen, 
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien 
integrointi ja pääsy niihin sekä sähköisten 
infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö.

Tavoitteena on varmistaa ESFRI:n ja 
muiden maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttaminen ja 
käyttö. Tähän sisältyvät myös Euroopan 
etua koskevien alueellisten 
kumppanirakenteiden kehittäminen sekä 
ylikansallinen pääsy maailmanluokkaa 
oleviin Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureihin, kansallisten 
tutkimusinfrastruktuurien integrointi ja 
kansainvälinen pääsy niihin sekä 
sähköisten infrastruktuurien kehittäminen, 
käyttöönotto ja käyttö, jotta varmistetaan 
maailman parhaat verkostoitumis- ja 
laskentavalmiudet sekä tieteellisiin 
tietoihin liittyvät valmiudet.

Or. en

Perustelu

Monet tutkimusinfrastruktuurit on hajautettu useaan jäsenvaltioon, kun taas näiden 
infrastruktuurien toteuttamiseen liittyvät peruskustannukset rahoitetaan kansallisin 
sitoumuksin, joten EU:n rahoitus kansainvälisille osatekijöille on välttämätöntä niiden 
eurooppalaisen lisäarvon toteutumiseksi.
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Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää teknologioiden 
varhaista käyttöönottoa 
tutkimusinfrastruktuureissa, edesauttaa 
t&k-kumppanuuksia teollisuuden kanssa, 
helpottaa tutkimusinfrastruktuurien 
teollista käyttöä ja edistää 
innovaatioklustereiden luomista.
Toiminnassa tuetaan myös 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
käyttävän henkilöstön koulutusta ja/tai 
vaihtoja.

Tavoitteena on edistää teknologioiden 
varhaista käyttöönottoa tai kehittämistä
tutkimusinfrastruktuureissa, edesauttaa 
t&k-kumppanuuksia teollisuuden kanssa, 
helpottaa tutkimusinfrastruktuurien 
teollista käyttöä ja edistää 
innovaatioklustereiden luomista.
Toiminnassa tuetaan myös 
tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja 
käyttävän henkilöstön koulutusta ja/tai 
vaihtoja, mukaan lukien ylemmän 
henkilöstön ja hankkeiden päälliköiden 
väliaikaista siirtoa koskevat järjestelyt.

Or. en

Perustelu

Henkilöstön liikkuvuus Euroopan tutkimusinfrastruktuureissa on nykyisin hyvin alhainen ja 
perustuu yksittäisiä henkilöitä koskeviin tilapäisratkaisuihin. Henkilöstön liikkuvuus paranee 
huomattavasti, jos käytössä on nimenomaan ylemmälle henkilöstölle ja hankkeiden 
päälliköille tarkoitettu järjestelmä.

Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia, päätöksenteossa 
käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä 
sekä myös kansainvälisiä yhteistyötoimia.

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia, päätöksenteossa 
käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä 
sekä myös kansainvälisiä yhteistyötoimia.
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvää 
toimintaa tuetaan ja niitä kuullaan 
laadittaessa kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä koskevaa 
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eurooppalaista strategiaa.

Or. en

Perustelu

Euroopan tutkimusinfrastruktuureilla on oman alansa kansainvälistä yhteistyötä koskeva 
laaja asiantuntemus, joten niitä pitäisi käyttää aihealueiden priorisoinnin lähteinä 
vahvistettaessa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä koskevaa EU:n strategiaa.

Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. HUIPPUOSAAMISEN 
LEVITTÄMINEN JA 
OSALLISTUMISEN LAAJENTAMINEN
4 a.1 Erityistavoite
Erityistavoitteena on hyödyntää 
täysimääräisesti Euroopan 
lahjakkuusvarannon potentiaali ja 
varmistaa, että innovaatiovetoisen 
talouden hyödyt maksimoidaan ja ne 
jakautuvat tasapuolisesti kaikkien 
unionin maiden, alueiden ja kansalaisten 
kesken.
SEUT-sopimuksessa todetaan tutkimusta 
ja teknologian kehittämistä koskevan 
unionin politiikan tavoitteista selvästi, että 
"unioni edistää kaikkialla unionissa 
yrityksiä, pienet ja keskisuuret yritykset 
mukaan luettuina, tutkimuskeskuksia ja 
korkeakouluja niiden korkealaatuiseen 
tutkimukseen ja teknologiseen 
kehittämiseen liittyvissä pyrkimyksissä".
Sen varmistaminen, että tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvää toimintaa 
harjoitetaan laajalti kaikissa 
jäsenvaltioissa, onkin pitkään ollut 
unionin politiikan tärkeä päämäärä.
Vaikka yksittäisten jäsenvaltioiden 
innovaatiotasot ovatkin viime aikoina 
lähentyneet toisiaan, EU-27-maiden 
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välillä on kuitenkin yhä jyrkkiä eroja, 
kuten todetaan innovaatiounionin 
tulostaulussa 2011. Lisäksi kansallisiin 
talousarvioihin finanssikriisin vuoksi 
kohdistuvat paineet uhkaavat suurentaa 
"innovaatiojohtajien" ja "vähäisten 
innovoijien" välistä eroa.
4 a.2 Lähtökohdat ja unionin tasolla 
saatava lisäarvo
Jotta voidaan edetä kohti kestävää, 
osallistavaa ja älykästä yhteiskuntaa, 
Euroopan on hyödynnettävä parhaalla 
mahdollisella tavalla unionissa saatavilla 
olevaa tietoa ja saatava käyttöön 
hyödyntämätön tutkimus- ja 
innovointipotentiaali. Tämä muodostaa 
Euroopalle todellisen ja kansainvälisen 
kilpailukykymme kannalta ratkaisevan 
haasteen, jota jäsenvaltiot eivät yksin 
pysty ratkaisemaan.
Tukemalla osaamiskeskuksia ja luomalla 
yhteyksiä niiden välille kaikilla sektoreilla 
ja alueilla sekä levittämällä 
huippuosaamista kaikkialla sen alueella 
ehdotetut toiminnot vahvistavat osaltaan 
eurooppalaista tutkimusaluetta.
4 a.3 Toimien päälinjat
Tutkimus- ja innovointirahoituksen 
tehokkuuden varmistamiseksi Horisontti 
2020 -puiteohjelman on oltava avoin 
laajalle joukolle osallistujia, uudet hakijat 
mukaan lukien, ja huippuosaamiselle on 
annettava aina etusija. Lahjakkuutta on 
siis tuettava, että se kasvaa 
huippuosaamiseksi. Samoin on 
varmistettava, että tutkijat ja 
innovaatioiden kehittäjät kaikkialla 
Euroopassa hyötyvät Horisontti 2020 
-puiteohjelman välineistä, verkostoista ja 
rahoituksesta.
Toimien avulla pyritään saamaan 
käyttöön potentiaalista huippuosaamista 
tukemalla politiikan oppimista sekä 
verkottumis- ja twinning-toimintaa, jotka 
parantavat tutkijoiden ja innovaatioiden 
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kehittäjien välisiä yhteyksiä kaikissa 
jäsenvaltioissa ja muun muassa 
houkuttelevat tunnustettuja tiedemiehiä 
oppilaitoksiin, joilla on selvästi 
potentiaalia huippututkimukseen, 
tuomalla yhteen teollis- ja 
tekijänoikeuksien omistajat ja käyttäjät ja 
edistämällä koulutusmahdollisuuksia.
Tällaisiin toimiin sisältyvät seuraavat:
a) vähemmän innovaatiotoimintaa 
harjoittavien jäsenvaltioiden ja alueiden 
nousevien huippuosaamiskeskusten 
yhdistäminen kansainvälisesti johtavien 
vastaavien tahojen kanssa muualla 
Euroopassa;
b) kilpailun käynnistäminen 
koheesioalueilla toimivien 
kansainvälisesti kilpailukykyisten 
tutkimuskeskusten perustamista varten;
kilpailun hakijoiden olisi oltava ryhmiä, 
joissa kussakin on mukana innovatiivinen 
mutta silti heikommin kehittynyt alue ja 
kansainvälisesti tunnustettu 
huippuosaamiskeskus muualla 
Euroopassa;
c) "ERA-tuolien" perustaminen 
tunnustettujen tiedemiesten 
houkuttelemiseksi oppilaitoksiin, joilla on 
selvästi potentiaalia huippututkimukseen, 
jotta nämä laitokset pystyvät 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa.
Näin luodaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikkialla 
eurooppalaisella tutkimusalueella;
d) "huippuosaamisen sinetin" 
myöntäminen ERC-hankkeita, Marie 
Skłodowska-Curie -toimia tai 
yhteistyöhankkeita koskeville 
ehdotuksille, jotka ovat saaneet 
myönteisen arvion mutta jotka eivät ole 
saaneet rahoitusta talousarviorajoitusten 
vuoksi;
e) "huippuosaamisen sinetin" 
myöntäminen loppuun saatetuille 
hankkeille, jotta helpotetaan jatkotoimien 
(esim. pilottihankkeet, 
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demonstrointihankkeet tai 
tutkimustulosten hyödyntäminen) 
rahoittamista kansallisista tai alueellisista 
lähteistä;
f) ERC:n "paluuapurahojen" 
myöntäminen Euroopan ulkopuolella 
työskenteleville tutkijoille, jotka haluavat 
työskennellä Euroopassa, tai Euroopassa 
jo työskenteleville tutkijoille, jotka 
haluavat siirtyä heikommin kehittyneelle 
alueelle;
g) vähintään 5 prosentin osuus 
teollisuuden johtoasemaa ja 
yhteiskunnallisia haasteita koskeviin 
painopistealueisiin liittyviin toimiin 
tarkoitetusta määrästä taloudelliseen 
tukeen täydentäville sopimuksille, joita 
tutkimusyhteistyöhankkeisiin osallistuvat 
organisaatiot allekirjoittavat pääosin 
sellaisiin maihin, jotka eivät ole suoraan 
mukana hankkeissa, sijoittautuneiden 
muiden yhteisöjen ja organisaatioiden 
kanssa ja joiden erityistarkoituksena on 
helpottaa koulutusmahdollisuuksia 
(väitöskirjaa valmisteleville ja väitelleille 
tutkijoille tarkoitetut virat);
h) menestyksekkäiden verkostojen 
vahvistaminen, jotta saadaan aikaan 
korkealaatuinen institutionaalinen 
tutkimus- ja innovaatioverkosto. Erityistä 
huomiota kiinnitetään Euroopan tiede- ja 
teknologiayhteistyöhön (COST), jotta 
voidaan edistää toimia, joilla tunnistetaan 
ja tuodaan yhteen 
"huippuosaamisresursseja" 
(korkealaatuisia tiedeyhteisöjä ja uransa 
alkuvaiheessa olevia tutkijoita) kaikkialla 
Euroopassa;
i) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
osallistumista koskevien erityisten 
koulutusmekanismien kehittäminen 
hyödyntäen täysimääräisesti nykyisiä 
verkostoja, esimerkiksi kansallisia 
yhteyspisteitä;
j) väitöskirjaa valmisteleville ja väitelleille 
tutkijoille tarkoitetut apurahat sekä 
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insinöörien jatkokoulutusapurahat, jotka 
mahdollistavat pääsyn kaikkiin 
kansainvälisiin 
tutkimusinfrastruktuureihin Euroopassa, 
kansainvälisten tiedeorganisaatioiden 
hallinnoimat infrastruktuurit mukaan 
lukien;
k) älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
kehittämisen ja seurannan tukeminen.
Politiikalle kehitetään tukijärjestely ja 
politiikan oppimista alueellisella tasolla 
helpotetaan kansainvälisellä 
vertaisarvioinnilla ja parhaiden 
käytänteiden jakamisella;
l) sähköisen markkinapaikan 
perustaminen henkisen omaisuuden 
mainostamista varten, jotta voidaan tuoda 
yhteen teollis- ja tekijänoikeuksien 
omistajat ja käyttäjät.

Or. en

Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. VASTUULLINEN TUTKIMUS JA 
INNOVOINTI
4 b.1 Erityistavoite
Erityistavoitteena on kehittää toimiva 
vuoropuhelu tieteen ja yhteiskunnan 
välille, hankkia uusia kykyjä tieteen 
pariin ja kytkeä tieteellinen 
huippuosaaminen yhteiskunnalliseen 
tietoisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen.
Tieteellisen tutkimuksen ja innovoinnin 
nykyinen nopea kehitys on tuonut esiin 
merkittäviä eettisiä, oikeudellisia ja 
sosiaalisia kysymyksiä, jotka edellyttävät 
tieteen ja yhteiskunnan suhteen 
lujittamista ja osallisuuden lisäämistä.
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Jotta voidaan löytää oikeat vastaukset 
Euroopan kohtaamiin haasteisiin, 
mahdollisimman monen erilaisen 
toimijan on osallistuttava tutkimus- ja 
innovaatioprosessiin. Perinteisesti tieteen 
ja yhteiskunnan vuorovaikutus on 
rajoittunut yhdensuuntaiseen ja ylhäältä 
alas suuntautuvaan tietämyksen 
siirtämiseen asiantuntijoilta kansalaisille.
Eteneminen kohti avointa, toimivaa ja 
demokraattista tietopohjaista yhteiskuntaa 
edellyttää siirtymistä 
kaksisuuntaisempaan vuoropuheluun, 
joka ei rajoitu perinteiseen 
tiedekasvatukseen tai nykykäsitykseen 
kansalaisista pelkkinä tutkimustulosten 
kuluttajina. Tämä vuoropuhelusuhde 
antaa epäilemättä mahdollisuuden lisätä 
tieteen ja innovoinnin vastuullisuutta.
Parantaakseen kilpailuasemaansa 
maailmanlaajuisessa taloudessa unionin 
on houkuteltava lahjakkuuksia.
Euroopassa tarvitaan vuoteen 2020 
mennessä miljoona lisätutkijaa, jotta t&k-
intensiteetti voidaan nostaa 3 prosenttiin 
bkt:stä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
unionin parhaiden nuorten kykyjen on 
ryhdyttävä tiedeuralle ja unioni tarvitsee 
monipuolista ja sukupuolijakaumaltaan 
tasapainoista työvoimaa.
On kuitenkin osoittautunut yhä 
vaikeammaksi houkutella lisää nuoria 
tieteen ja teknologian pariin, ja 
Euroopassa tunnetaan yhä enemmän 
huolta siitä, että monet lahjakkaat nuoret 
eivät valitse uraa näiltä aloilta. Lisäksi on 
myös tarpeen varmistaa, että tiede- tai 
teknologiauralle lähteneet ihmiset 
onnistuvat säilyttämään intonsa ja 
motivaationsa ja heille tarjoutuu 
mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 
kehitykseen ilman, että heidän täytyy 
hylätä oma tieteenalansa.
Tieteessä vallitsee myös selvä sukupuolten 
epätasapaino. Jos Eurooppa haluaa 
varmistaa rahoittavansa vaikuttavaa ja 
tehokasta tutkimus- ja innovaatio-
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ohjelmaa, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota naisten aliedustukseen tieteessä 
ja siihen, että sukupuolieroja ei oteta 
huomioon tutkimusalalla.
4 b.2 Lähtökohdat ja unionin tasolla 
saatava lisäarvo
Tieteen ja teknologian saaman 
yhteiskunnallisen ja poliittisen tuen 
laajentaminen on aina vain keskeisempi 
kysymys, jonka merkitys on kasvanut 
huomattavasti vallitsevan talouskriisin 
vuoksi: demokraattisissa yhteiskunnissa 
painopisteen asettaminen tieteen alan 
julkisiin investointeihin edellyttää laajaa 
yhteiskunnallista ja poliittista 
kannattajakuntaa, joka jakaa tieteen 
arvot, tuntee sen prosessit ja pystyy 
tunnistamaan sen annin tietämykselle, 
yhteiskunnalle ja talouskehitykselle.
Tieteen ja yhteiskunnan hedelmällinen ja 
rikas vuoropuhelu edistää varmasti 
vastuullisempaa tiedettä ja kansalaisten 
kannalta merkityksellisempien 
toimintapolitiikkojen kehittämistä.
Euroopan muodostama monimuotoinen 
"aito koekenttä" ja eri puolilla 
Eurooppaa syntyvät erilaiset visiot 
tarjoavat lisäarvon, joka lisää eri 
toimijoiden keskinäisen vuoropuhelun 
merkityksellisyyttä.
Lisäksi tieteellisen kulttuurin edistäminen 
Euroopassa lujittaa demokraattisia ja 
humanistisia arvoja ja auttaa lisäämään 
kiinnostusta tiede- ja teknologiauraan.
Euroopan tiede- ja teknologiajärjestelmän 
tila säilyy hyvänä vain, jos se pystyy 
houkuttelemaan uusia kykyjä.
4 b.3 Toimien päälinjat
Toimenpiteillä olisi pyrittävä 
houkuttelemaan uusia kykyjä 
opiskelemaan tiedettä ja teknologiaa 
Euroopan yhteiskunnissa ja kuromaan 
umpeen unionissa tutkimusalalla 
työskentelevien henkilöiden keskuudessa 
vallitsevat sukupuolierot. Lisäksi tuetaan 
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toimenpiteitä, joilla parannetaan 
valmiuttamme sisällyttää tieteellinen ja 
teknologinen tietämys ja menetelmät 
päätöksentekoprosesseihin, kehitetään 
mekanismeja, joiden avulla voidaan 
laajentaa ja syventää vaihtoehtojen 
yhteiskunnallista arviointia, estetään 
osaltaan se, että populistisia ja 
tieteenvastaisia liikkeitä ei aseteta 
kyseenalaisiksi, sekä varmistetaan, että 
eettiset ja sosiaaliset arvot otetaan 
huomioon koko innovaatioprosessissa.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) tiede- ja teknologiaurien tekeminen 
houkutteleviksi nuorille opiskelijoille sekä 
koulujen ja tutkimuslaitosten kestävän 
vuorovaikutuksen edistäminen;
b) sukupuolten tasa-arvon varmistaminen 
kummallakin osa-alueella: varmistamalla 
tutkimusurien tasa-arvo ja sisällyttämällä 
sukupuolinäkökohdat tutkimuksen 
kehittämiseen;
c) yhteiskunnan osallisuuden edistäminen 
tiede- ja innovaatiokysymyksissä;
kansalaisten tiedekäsitysten seuranta ja 
kansalaisten tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkaan osallistumisen 
tukeminen;
d) kansalaisten tiedelukutaidon 
kehittäminen muodollisella ja 
epämuodollisella tiedekasvatuksella sekä 
tieteeseen perustuvan toiminnan 
levittäminen esimerkiksi tiedekeskuksissa;
tätä edellyttää tulevaisuuden 
yhteiskunnan kehittäminen työvoiman 
lähteenä ja perustana rinnakkaiselolle 
demokratiassa;
e) tieteellisten tulosten avoimen 
saatavuuden parantaminen tieteellisen 
huippuosaamisen ja taloudellisen 
kilpailukyvyn lisäämiseksi;
f) hallinnon kehittäminen, jotta kaikki 
sidosryhmät (tutkijat, viranomaiset, 
elinkeinoelämä) voivat kehittää 
yhteiskunnan tarpeita ja vaatimuksia 
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kuuntelevaa vastuullista tutkimusta ja 
innovointia, sekä sen kehityksen 
seuraaminen;
g) tieteellistä viestintää koskevan 
tietämyksen parantaminen, jotta voidaan 
parantaa tutkijoiden, yleisten 
tiedotusvälineiden ja yleisön välisen 
vuorovaikutuksen toimivuutta.

Or. en

Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle sekä uusien työpaikkojen 
luomiselle. Yhdennetty lähestymistapa, 
jossa edistetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämistä, lähentämistä 
ja vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille sekä 
kestäville lähestymistavoille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
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keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en

Perustelu

Uusien työpaikkojen luominen samalla, kun parannetaan Euroopan kilpailukykyä, on 
nykyoloissa ehdottoman välttämätöntä.

Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Se välittää monilla modernin yhteiskunnan 
aloilla elintärkeitä tietoja ja vastaa 
yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille, mutta se on nykyisin hajaantunut 
kansallisiin ohjelmiin, joita osa unionin 
jäsenvaltioista toteuttaa. Unionin tason 
koordinointia ja investointeja 
avaruustutkimukseen tarvitaan (vrt. SEUT-
sopimuksen 189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi, unionin 
avaruusinfrastruktuurin, kuten Galileon, 
turvaamiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi avaruustutkimuksessa.
Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde.

Se välittää monilla modernin yhteiskunnan 
aloilla elintärkeitä tietoja ja vastaa 
yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille. Unionin tason koordinointia ja 
investointeja avaruustutkimukseen 
tarvitaan (vrt. SEUT-sopimuksen 189 
artikla) kilpailuaseman ylläpitämiseksi, 
unionin avaruusinfrastruktuurin, kuten 
Galileon, turvaamiseksi ja unionin tulevan 
roolin säilyttämiseksi 
avaruustutkimuksessa. Tämä saavutetaan 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa. Myös 
loppukäyttäjille tarjottavat innovatiiviset 
palvelut ja sovellukset, joissa käytetään 
avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde, ja 
niiden kehittäminen tarjoaa suuria 
mahdollisuuksia unionille.
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Or. en

Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.3 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Sisältöteknologiat ja tiedonhallinta:
digitaalisia sisältöjä ja luovuutta palveleva 
tieto- ja viestintätekniikka;

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

Or. en

Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.3 alakohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Kvanttiteknologiat: tieto- ja 
viestintäteknologian laitteiden uusi 
sukupolvi, joka yhdistää kvanttifysiikan ja 
tietojenkäsittelytieteen.

Or. en

Perustelu

Kvanttiteknologia on avain tulevien tieto- ja viestintäteknologian laitteiden kehittämiselle, 
jossa yhdistetään kvanttifysiikka ja tietojenkäsittelytiede. Se tukee täysin uusia laskentatapoja, 
joissa käytetään kvanttiperiaatteisiin perustuvia kvalitatiivisesti uusia ja tehokkaita 
algoritmeja. Kvanttidynamiikka on nyt riittävän hyvin hallinnassa ja kvanttikäyttäytymistä 
fysikaalisissa järjestelmissä voidaan ohjata, mikä mahdollistaa uudet ja ennennäkemättömät 
laskenta- ja viestintätavat ja luo näin uuden konseptialustan, joka muodostaa perustan 
teknologista tasapainoa potentiaalisesti horjuttavien teknologioiden ryppäälle.

Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.3 alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.3 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Näihin seitsemään toimintalinjaan sisältyy 
tieto- ja viestintäteknologian erityisiä 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten elävät 
laboratoriot suuren mittakaavan kokeita 
varten, sekä infrastruktuureja, jotka 
liittyvät keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja niiden integrointiin 
kehittyneisiin tuotteisiin ja innovatiivisiin 
älykkäisiin järjestelmiin, mukaan lukien 
laitteet, työvälineet, tukipalvelut,
puhdastilat ja mahdollisuus käyttää 
valimoita prototyyppien valmistusta varten.

Or. en

Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.2 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
käänteentekevä vaikutus esimerkiksi 
materiaaleihin, tieto- ja 
viestintäteknologiaan, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan 
uraauurtaviksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
käänteentekevä vaikutus esimerkiksi 
materiaaleihin, tieto- ja 
viestintäteknologiaan, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan 
kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

Or. en

Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Nanomateriaalien, -komponenttien ja 
-järjestelmien tehokas synteesi ja 
valmistus.
Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin, uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin sekä 
prosessien laajentamiseen siten, että 
saavutetaan tuotteiden massatuotanto ja 
joustavat laitokset, joilla varmistetaan 
tietämyksen tehokas muuntaminen 
teollisiksi innovaatioiksi.

Or. en

Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Uuden välineen kehittäminen 
nanomateriaalien, -komponenttien ja 
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-järjestelmien suunnitteluun, 
simulointiin, luonnehdintaan ja 
käsittelyyn.
Tavoitteena on uusien nanomateriaalien 
ja -järjestelmien tutkiminen, 
kuvantaminen ja hallinta 
nanomittakaavassa.

Or. en

Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Nanomateriaalien, -komponenttien ja -
järjestelmien tehokas synteesi ja valmistus

Poistetaan.

Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin, uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin sekä 
prosessien laajentamiseen siten, että 
saavutetaan tuotteiden massatuotanto ja 
monikäyttöiset laitokset, joilla 
varmistetaan tietämyksen tehokas 
muuntaminen teollisiksi innovaatioiksi.

Or. en

Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.2 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana, 
esimerkiksi hiilidioksidin 
hienokemikaalien ja vaihtoehtoisten 

Lisäksi tuetaan uusia ympäristöystävällisiä 
innovointiyhteenliittymiä ja teollisia 
symbiooseja, joiden avulla teollisuudenalat 
voivat monipuolistua, laajentaa 
liiketoimintamallejaan ja käyttää jätteensä 
uudelleen uuden tuotannon pohjana.
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polttoaineiden hiilipohjana.

Or. en

Perustelu

Esimerkki on liian täsmällinen ja saattaa vaikuttaa ennakolta tuleviin tutkimuspainotuksiin.

Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusien ja innovatiivisten tekniikoiden ja 
järjestelmien tutkiminen ja kehittäminen.

Materiaalien, komponenttien ja 
järjestelmien uusien ja innovatiivisten 
tuotantotekniikoiden tutkiminen ja 
kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Energian käyttöä vähentävien ja 
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
tuotteiden ja sovellusten kehittäminen ja 
kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen.

Energian käyttöä vähentävien ja
vähähiilistä tuotantoa helpottavien uusien 
materiaalien, komponenttien, tuotteiden ja 
sovellusten kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi, 

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uudenlaisiin 
materiaaleihin perustuvien uusien 
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mukaan lukien sellaisten materiaalien 
säilyttäminen, joilla on historiallista tai 
kulttuurista arvoa.

liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Materiaalien käytön optimointi Poistetaan.
Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä sisältyy jo muihin jaksoihin.

Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.3 alakohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa synteettinen biologia, 
bioinformatiikka ja systeemibiologia.

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
tuotteisiin, sovelluksiin ja teknologioihin;
tällaisia aloja ovat muun muassa 
synteettinen biologia, bioinformatiikka ja 
systeemibiologia.

Or. en

Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.3 alakohta – b alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita, materiaaleja ja 
kestäviä prosesseja varten (esim. 
kemikaalit, terveys, kaivostoiminta, 
energia, paperimassa ja paperi, tekstiili, 
tärkkelys, elintarvikkeiden jalostus) ja 
tällaisen bioteknologian ympäristö- ja 
terveysulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.3 alakohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikka, metagenomiikka, 
proteomiikka, molekylaariset välineet ja 
solupohjaiset alustat) kehittäminen, joilla 
edistetään johtajuutta ja kilpailuetua useilla 
aloilla, joilla no taloudellista vaikutusta.
Tämä lähestymistapa voi entisestään 
edistää uudenlaisten pk-yritysten 
potentiaalia ja vähentää merkittävästi 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa 
aikaa.

Or. en

Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 

Tutkimus, teknologian kehittäminen ja 
innovointi muodostavat perustan sellaisille 
avaruuteen liittyville valmiuksille, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaiselle 
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yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimus on hajaantunut 
muutamien harvojen jäsenvaltioiden
kansallisiin ohjelmiin. Teknologisen ja 
kilpailuedun ylläpitämiseksi tarvitaan 
unionin tason toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta.
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 
osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

yhteiskunnalle. Yhdysvallat käyttää 25 
prosenttia avaruusalan budjetistaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen, unioni 
puolestaan alle 10 prosenttia. Lisäksi 
unionin avaruustutkimusta käsitellään
jäsenvaltioiden kansallisissa ohjelmissa.
Teknologisen ja kilpailuedun 
ylläpitämiseksi tarvitaan unionin tason 
toimia, joilla koordinoidaan 
avaruustutkimusta, edistetään kaikkien 
jäsenvaltioiden tutkijoiden osallistumista ja 
poistetaan esteitä kansalliset rajat ylittäviltä 
avaruustutkimuksen yhteistyöhankkeilta.
Tätä toimintaa on koordinoitava Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa, jonka toimintaan 
osa jäsenvaltioista osallistuu. Euroopan 
avaruusjärjestö on hallinnoinut 
onnistuneesti satelliittien teollista 
kehittämistä ja avaruusohjelmien 
toteuttamista hallitustenväliseltä pohjalta 
vuodesta 1975 alkaen. Eurooppalaisista 
satelliiteista saatavat tiedot tarjoavat myös 
kasvavia mahdollisuuksia uusien 
innovatiivisten satelliittipohjaisten 
palvelujen kehittämiseen loppukäyttäjiä 
varten. Tämä on pk-yritysten tyypillinen 
toimintasektori, ja sitä pitäisi tukea 
tutkimus- ja innovointitoimenpiteillä, jotta 
voidaan käyttää hyväksi kaikki näiden 
mahdollisuuksien ja erityisesti unionin 
lippulaivahankkeiden Galileon ja GMES:n 
tarjoamat hyödyt.

Or. en

Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.3 alakohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän sisältyy kilpailukykyisen ja 
yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan avaruustutkimusyhteisön 
kanssa, jotta voidaan säilyttää Euroopan 

Tähän sisältyy kilpailukykyisen, puhtaan
ja yrittäjähenkisen avaruusteollisuuden 
turvaaminen ja kehittäminen yhdessä 
maailmanluokan avaruustutkimusyhteisön 
kanssa, jotta voidaan säilyttää Euroopan 
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johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, synnyttää 
innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

johtoasema ja riippumattomuus 
avaruusteknologian alalla, synnyttää 
innovaatioita avaruussektorilla ja 
mahdollistaa avaruuteen perustuvat 
maanpäälliset innovaatiot, esimerkiksi 
käyttämällä kaukohavainnointi- ja 
navigointitietoja.

Or. en

Perustelu

Näin kiinnitetään huomiota avaruusalalla tarvittaviin ympäristöparannuksiin.

Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.3 alakohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) ja 
GMES:n eurooppalaisen osion tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan tuoda selvemmin esiin Horisontti 2020 -puiteohjelman ja avaruuteen 
liittyvien EU:n lippulaivaohjelmien, etenkin GMES:n, välinen yhteys sekä GMES:n ja 
GEOSS-järjestelmän välinen yhteys.

Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi pankeilta puuttuu yleensä kykyä 
arvottaa tietoon perustuvaa omaisuutta, 
kuten immateriaalioikeuksia, ja ne ovat sen 
vuoksi usein haluttomia sijoittamaan 
tietopohjaisiin yrityksiin. Tämän 
seurauksena monet vakiintuneet 
innovatiiviset yritykset – niin suuret kuin 
pienet – eivät voi saada lainoja 
suurempiriskisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin.

Lisäksi pankeilta puuttuu yleensä kykyä 
arvottaa tietoon perustuvaa omaisuutta, 
kuten immateriaalioikeuksia, ja ne ovat sen 
vuoksi usein haluttomia sijoittamaan 
tietopohjaisiin yrityksiin. Tämän 
seurauksena monet vakiintuneet 
innovatiiviset yritykset – niin suuret kuin 
pienet – eivät voi saada lainoja 
suurempiriskisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin. Velkajärjestelyä 
komission puolesta hallinnoivalle 
Euroopan investointipankille annetaan 
valtuudet antaa luottoa hankkeille, joiden 
teknologinen riski on suuri, eikä 
pelkästään tarjota lainaa alle 
markkinakorkojen hankkeille, joiden 
teknologinen riski on pieni. Energia-
alalla velkajärjestely on tarkoitettu 
hankkeille, joiden teknologinen riski on 
keskimäärin korkeampi kuin 
seitsemännen puiteohjelman 
riskinjakorahoitusvälineestä 
rahoitettavilla hankkeilla. Saatavilla on 
rahoitusta vakuudettomien lainojen 
muodossa.

Or. en

Perustelu

Riskinjakorahoitusvälineestä on yleensä rahoitettu suhteellisen pieniriskisen 
energiateknologian demonstrointeja. Uudesta välineestä pitäisi rahoittaa hankkeita, joilla on 
korkeampi riskiprofiili. Pk-yritykset, joiden tase on pieni, saattavat tarvita vakuudetonta 
lainaa toteuttaakseen alkuvaiheen kasvupyrkimyksiään.
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Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä ongelma koskee myös erityisesti 
prosesseja, joilla siirretään tietämystä ja 
teknologiaa korkeakouluissa ja 
tutkimuskeskuksissa harjoitettavan 
julkisen tutkimuksen piiriin kuuluvien 
tahojen ja yritysten välillä, jolloin 
tarvitaan validointia konseptin 
toimivuuden osoittamisen muodossa, jotta 
voidaan osoittaa siirrettävän tietämyksen 
ja teknologian markkinoille tuoma 
innovaatiopotentiaali.

Or. es

Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja.
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
mahdollisuudet huippuosaamisen 
saavuttamiseen.

Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
– lainoja, takauksia, vastatakauksia ja 
muita velka- ja riskirahoituksen muotoja –
julkisille ja yksityisille yhteisöille ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sellaista tutkimus- ja 
innovointitoimintaa varten, jonka 
menestyksellinen loppuunsaattaminen 
edellyttää riskipitoisia investointeja.
Painopisteenä on sellaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukeminen, jolla on suuret 
riskit mutta myös suuret mahdollisuudet 
huippuosaamisen saavuttamiseen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää tukea etenkin korkean riskin ja korkean tuoton innovointia, joka usein johtaa 
mullistavampiin, teknologista tasapainoa horjuttaviin innovaatioihin mutta jota perinteiset 
rahoituksen välittäjät epäröivät rahoittaa.

Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koska yksi Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteista on 
tutkimuksen ja kehittämisen sekä 
innovoinnin välisen eron kaventaminen ja 
näin uusien tai parempien tuotteiden ja 
palveluiden tuominen markkinoille ja 
koska konseptin toimivuuden 
osoittamisvaihe on ratkaisevassa 
asemassa tietämyksen 
siirtämisprosessissa, otetaan käyttöön 
mekanismeja, jotka mahdollistavat 
rahoituksen konseptin toimivuuden 
osoittamisvaiheille, jotka ovat 
välttämättömiä siirrettävien 
tutkimustulosten tai keksintöjen 
merkityksen, merkittävyyden ja tulevan 
innovaatiovaikutuksen validoimiseksi.

Or. es

Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – b alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Konseptin toimivuuden 
osoittamisosuudesta tuetaan tietämyksen 
ja teknologian siirtoprosesseja teollista 
hyödyntämistä edeltävissä vaiheissa;
tarkoituksena on tarkistaa siirron 
innovatiivinen markkinavaikutus ja 
tarvittaessa lisätä sitä ja vähentää näin 
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julkisen tutkimuksen piirissä syntyneiden 
tutkimustulosten ja keksintöjen 
tuotantosektorille siirtämiseen 
olennaisesti liittyvää epävarmuutta ja 
riskiä.

Or. es

Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdotetuilla toimilla pyritään 
täydentämään yritysten innovointia 
koskevia kansallisia ja alueellisia 
politiikkoja ja ohjelmia, synnyttämään 
yhteistyötä pk-yritysten ja muiden 
innovoinnin kannalta merkityksellisten 
toimijoiden välillä, lyhentämään 
välimatkaa tutkimuksesta/kehittämisestä 
onnistuneeseen markkinoille saattamiseen, 
luomaan paremmin yritysten innovointia 
tukeva toimintaympäristö, myös 
kysyntäpuolen toimenpiteillä, sekä 
tukemaan innovointiprosessien, uusien 
teknologioiden, markkinoiden ja 
liiketoimintamallien muuttuvan luonteen 
huomioon ottamista.

Ehdotetuilla toimilla pyritään 
täydentämään yritysten innovointia 
koskevia kansallisia ja alueellisia 
politiikkoja ja ohjelmia, synnyttämään 
yhteistyötä pk-yritysten ja muiden 
innovoinnin kannalta merkityksellisten 
toimijoiden välillä, lyhentämään 
välimatkaa tutkimuksesta/kehittämisestä 
onnistuneeseen markkinoille saattamiseen, 
luomaan paremmin yritysten innovointia 
tukeva toimintaympäristö, myös 
kysyntäpuolen toimenpiteillä ja muilla 
toimenpiteillä julkisen alan 
tutkimustulosten siirtämiseksi 
tuotantorakenteeseen, sekä tukemaan 
innovointiprosessien, uusien 
teknologioiden, markkinoiden ja 
liiketoimintamallien muuttuvan luonteen 
huomioon ottamista.

Or. es

Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistuminen unionin tutkimus- ja 
innovointitoimiin kasvattaa pk-yritysten 

Osallistuminen unionin tutkimus- ja 
innovointitoimiin kasvattaa pk-yritysten 
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t&k- ja teknologiavalmiuksia, lisää niiden 
kapasiteettia tuottaa, omaksua ja käyttää 
uutta tietämystä, parantaa uusien 
sovellusten taloudellista hyödyntämistä, 
lisää innovointia tuotteissa, palveluissa ja 
liiketoimintamalleissa, edistää yritysten 
toimintaa suuremmilla markkinoilla ja 
tekee pk-yritysten osaamisverkostoista 
kansainvälisiä. Parhaiten suoriutuvat pk-
yritykset, joilla on hyvät 
innovaatiojohtamisjärjestelmät ja jotka 
usein hyödyntävät ulkopuolista 
ammattitaitoa ja osaamista.

t&k- ja teknologiavalmiuksia, lisää niiden 
kapasiteettia tuottaa, omaksua ja käyttää 
uutta tietämystä, parantaa uusien 
sovellusten taloudellista hyödyntämistä, 
lisää innovointia tuotteissa, palveluissa ja 
liiketoimintamalleissa, edistää yritysten 
toimintaa suuremmilla markkinoilla ja 
tekee pk-yritysten osaamisverkostoista 
kansainvälisiä. Parhaiten suoriutuvat pk-
yritykset, joilla on hyvät 
innovaatiojohtamisjärjestelmät ja jotka 
usein hyödyntävät ulkopuolista 
ammattitaitoa ja osaamista. Myös pk-
yritykset ovat keskeisessä asemassa 
teknologian ja tietämyksen 
siirtoprosessien vastaanottajina ja 
kohteina, ja ne osallistuvat 
korkeakouluissa ja julkisissa 
tutkimusorganisaatioissa harjoitetun 
tutkimuksen pohjalta syntyvien 
innovaatioiden tuomiseen markkinoille.

Or. es

Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia, koska kaikilla 
toimilla on selkeä unionin tasolla saatava 
lisäarvo. Tavoitteena on kehittää ja 
hyödyntää pk-yritysten 
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suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla. Väline tarjoaa 
menestyksekkäille pk-yrityksille 
laatuleiman, jotta ne voivat osallistua 
julkisiin hankintoihin.

Or. en

Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
sovelletaan kaikissa erityistavoitteissa, 
jotka liittyvät yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja johtoasemaan 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa, ja niissä 
osoitetaan tähän erillinen rahoitusmäärä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta. Asteittainen eteneminen 
pelkän nykytietämyksen varassa ei täytä 
näitä tarpeita; on etsittävä ja toteutettava 
mullistavia uusia ajatuksia ja tietämystä.
Haasteisiin vastaaminen edellyttää 
korkeakoulujen, elinkeinoelämän, 
terveydenhuoltoalan ja 
sääntelyviranomaisten tiivistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
hengityselinten sairaudet, neurologiset ja 
mielenterveyshäiriöt, ylipaino ja 
liikalihavuus sekä erilaiset toiminnalliset 
rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Arvioiden mukaan yksin 
masennuksesta kärsii unionissa 
165 miljoonaa ihmistä ja se aiheuttaa 
118 000 miljoonan euron kustannukset 
(joista 61 prosenttia muodostuu 
sairauslomista ja tuottavuuden laskusta 
aiheutuvista välillisistä kustannuksista).

Or. es
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Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Harvinaiset sairaudet ovat häiriöitä, 
joiden esiintyvyys on alhainen mutta 
kuolleisuus korkea, mikä ilmenee 
miljoonien eurooppalaisten lasten 
ennenaikaisina kuolemina. Tällaisten 
sairauksien alhaisen esiintyvyyden vuoksi 
niiden hoitoon tarvittavia 
harvinaislääkkeitä kuitenkin tutkitaan ja 
kehitetään vähän.

Or. es

Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
kaiken aikaa tehottomimmiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille.

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
kaiken aikaa tehottomimmiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava (esim. harvinaisten ja 
laiminlyötyjen sairauksien ja 
autoimmuunisairauksien hoitotarve on 
valtava), ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille.

Or. en

Perustelu

Miljoonat ihmiset kuolevat vieläkin vuosittain köyhyyteen liittyviin sairauksiin ja lisäksi 
ripulitauteihin ja laiminlyötyihin trooppisiin sairauksiin. Näitä sairauksia kutsutaan 
"köyhyyteen liittyviksi" tai "laiminlyödyiksi", koska niitä esiintyy köyhimpien ja 
syrjäytyneimpien parissa. Sama pätee harvinaisiin sairauksiin, joista alle 300 kiinnostaa 



PR\905549FI.doc 101/156 PE489.637v02-00

FI

lääketeollisuutta niiden alhaisen esiintyvyyden ja/tai kaupallisen potentiaalin vuoksi. Tämän 
vuoksi soveltuvien ennaltaehkäisy-, diagnostiikka- ja hoitovälineiden tutkimus ja kehittäminen 
on puutteellista.

Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisten 
tieteidenvälisten ja monialaisten ryhmien
maailmanlaajuiselle yhteistyölle, 
endeemisten alueiden tutkimus- ja 
kehittämisvalmiudet mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Biolääketieteen alan tieteelliset edistysaskelet ovat tarjonneet ennennäkemättömiä 
mahdollisuuksia kehittää vaikuttavia ja kohtuuhintaisia välineitä maailmanlaajuisten 
terveysongelmien selättämiseen. Köyhyyteen liittyvien ja laiminlyötyjen sairauksien 
diagnostiikkaan, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan edelleen uusia lääkealan välineitä.
HIV/AIDS- ja malariarokotteen keksiminen, uudet ennaltaehkäisyvälineet, tuberkuloosin 
tehokkaampi diagnostiikka ja leishmaniaasin tai unitaudin paremmat hoitokeinot 
parantaisivat terveystilannetta suuresti.

Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Myös haasteen monimutkaisuus ja sen osa-
alueiden keskinäinen riippuvuus edellyttää 
Euroopan tason toimia. Monia 
lähestymistapoja, välineitä ja teknologioita 
voidaan soveltaa monilla tähän haasteeseen 
liittyvillä tutkimus- ja innovointi-aloilla, ja 
niitä on parasta tukea unionin tasolla.
Näihin sisältyvät pitkäaikaisten 
kohorttitutkimusten kehittäminen ja 
kliinisten tutkimusten toteuttaminen, 
omiikka-tutkimuksen kliininen käyttö ja 
tieto- ja viestintäteknologian ja sen 
sovellusten kehittäminen käytännön 
terveydenhuollossa, etenkin sähköinen 
terveydenhuolto. Erilaisten väestöjen 
asettamia vaatimuksia on myös parasta 
käsitellä yhdennetysti, esimerkiksi 
monivaiheisen ja/tai yksilöllisen 
lääketieteen kehittämisessä, harvinaisten 
sairauksien hoidossa ja tietotekniikka-
avusteisen ja itsenäisten elinratkaisujen 
tarjoamisessa.

Myös haasteen monimutkaisuus ja sen osa-
alueiden keskinäinen riippuvuus edellyttää 
Euroopan tason toimia. Monia 
lähestymistapoja, välineitä ja teknologioita 
voidaan soveltaa monilla tähän haasteeseen 
liittyvillä tutkimus- ja innovointi-aloilla, ja 
niitä on parasta tukea unionin tasolla.
Näihin sisältyvät sairauden 
molekyyliperustan ymmärtäminen, 
innovatiivisten hoitostrategioiden ja 
uusien mallijärjestelmien kartoittaminen, 
fysiikan, kemian ja systeemibiologian 
tietämyksen monialainen soveltaminen 
terveysvalvontaan, pitkäaikaisten 
kohorttitutkimusten kehittäminen ja 
kliinisten tutkimusten toteuttaminen, 
omiikka-tutkimuksen kliininen käyttö ja 
tieto- ja viestintäteknologian ja sen 
sovellusten kehittäminen käytännön 
terveydenhuollossa, etenkin sähköinen 
terveydenhuolto. Erilaisten väestöjen 
asettamia vaatimuksia on myös parasta 
käsitellä yhdennetysti, esimerkiksi 
monivaiheisen ja/tai yksilöllisen 
lääketieteen kehittämisessä, köyhyyteen 
liittyvien, laiminlyötyjen ja harvinaisten 
sairauksien hoidossa ja tietotekniikka-
avusteisen ja itsenäisten elinratkaisujen 
tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

Vaikka kehitysmaissa asuvat ihmiset kantavat 90 prosenttia maailman tautitaakasta, vain 10 
prosenttia maailman terveysmenoista käytetään näihin sairauksiin. Vuosina 1975–2000 
kehitetyistä 1 393 lääkkeestä vain 16 oli tarkoitettu sairauksiin, jotka vaivaavat pääosin 
kehitysmaiden väestöä. Siksi on olennaisen tärkeää puuttua tutkimuksen aukkoihin ja kehittää 
näihin sairauksiin parempia ja mukautettuja hoitoja.

Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jotta unionin tason toimilla olisi 
mahdollisimman suuri vaikutus, tukea 
annetaan kaikentyyppisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin perustutkimuksesta 
tietämyksen muuntamisen kautta 
laajamittaisiin kokeisiin ja 
demonstrointitoimiin ja yksityisten 
investointien keräämiseen sekä sellaisten 
uusien tuotteiden, palvelujen ja 
laajennuskelpoisten ratkaisujen julkisiin ja 
esikaupallisiin hankintoihin, jotka ovat 
tarvittaessa yhteentoimivia ja joita tuetaan 
määritellyillä standardeilla ja/tai yhteisillä 
ohjeilla. Tämä koordinoitu eurooppalainen 
toiminta edistää eurooppalaisen 
tutkimusalueen käynnissä olevaa 
kehittämistä. Siinä luodaan tarvittaessa 
yhteyksiä toimiin, joita on kehitetty 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa 
ja aktiivisena ja terveenä ikääntymistä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden puitteissa.

Jotta unionin tason toimilla olisi 
mahdollisimman suuri vaikutus, tukea 
annetaan kaikentyyppisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin perustutkimuksesta 
sairautta koskevan perustietämyksen
muuntamisen kautta uusiin hoitoihin,
laajamittaisiin kokeisiin ja 
demonstrointitoimiin ja yksityisten 
investointien keräämiseen sekä sellaisten 
uusien tuotteiden, palvelujen ja 
laajennuskelpoisten ratkaisujen julkisiin ja 
esikaupallisiin hankintoihin, jotka ovat 
tarvittaessa yhteentoimivia ja joita tuetaan 
määritellyillä standardeilla ja/tai yhteisillä 
ohjeilla. Jotta voidaan edistää terveysalan
tutkimuksen ja innovoinnin strategista 
koordinointia kautta Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja edistää kansainvälistä 
lääketieteen tutkimusta, perustetaan 
terveysalan ohjauskomitea. Koordinointi 
voidaan ulottaa koskemaan muita tähän 
haasteeseen liittyviä ohjelmia ja välineitä.
Tämä koordinoitu eurooppalainen toiminta 
lisää terveystutkimuksen tieteellisiä ja 
inhimillisiä valmiuksia ja edistää 
eurooppalaisen tutkimusalueen käynnissä 
olevaa kehittämistä. Siinä luodaan 
tarvittaessa yhteyksiä toimiin, joita on 
kehitetty Kansanterveys kasvun tukena -
ohjelmassa ja aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden puitteissa.

Or. en

Perustelu

Haasteista liikkeelle lähtevän lähestymistavan soveltamiseksi tarvitaan tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan koordinoitua strategista suunnittelua. Koordinoinnilla voidaan puuttua 
pirstaloitumiseen ja parantaa teknologisten ja infrastruktuuriresurssien käyttöä koko tähän 
haasteeseen liittyvässä tutkimusyhteisössä.
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Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto, standardoitu tietojenkäsittely
ja näiden tietojen liittäminen laajoihin 
kohorttitutkimuksiin on myös keskeistä.
Tutkimustulokset on myös muunnettava 
kliinisiksi käytännöiksi erityisesti 
tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Standardointi on tietojen tehokkaan jakamisen ja käytön edellytys.

Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Köyhyyteen liittyvät ja laiminlyödyt 
sairaudet ovat maailmanlaajuinen 
huolenaihe, ja tutkimuksen aukkoihin on 
puututtava potilaiden tarpeisiin 
perustuvan innovoinnin avulla. Vanhojen 
tartuntatautien, muun muassa 
tuberkuloosin, uudet tapaukset Euroopan 
alueella, rokotuksin ehkäistävissä olevien 
tautien yleistyminen kehitysmaissa ja 
mikrobilääkeresistenssin kasvava 
ongelma korostavat entisestään tarvetta 
soveltaa laaja-alaista lähestymistapaa ja 
lisätä tutkimukseen ja kehittämiseen 
myönnettävää julkista tukea sairauksille, 
jotka tappavat vuosittain miljoonia 
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ihmisiä.

Or. en

Perustelu

Tämä kehotus esitettiin Euroopan parlamentin päätöslauselmassa merkittävistä ja 
laiminlyödyistä taudeista kehitysmaissa (2005/2047(INI)). Lisäksi monilääkeresistentti 
tuberkuloosi (MDR-TB) ja erittäin lääkeresistentti tuberkuloosi (XDR-TB) leviävät WHO:n 
mukaan Länsi-Euroopassa hälyttävää vauhtia.

Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1,3 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat:
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen;
seurannan ja varautumisen parantaminen;
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen;
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen;
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat:
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien geneettiset, 
patogeeniset sekä ympäristöön, ilmastoon 
ja köyhyyteen liittyvät tekijät), terveyden 
edistämisen ja tautien ehkäisemisen 
parantaminen; tautien perustan
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen;
seurannan ja varautumisen parantaminen;
uusien ja parempien ehkäisevien 
rokotteiden ja lääkkeiden kehittäminen; in 
silico -lääketieteen käyttö taudinhallinnan 
ja ennakoitavuuden parantamisessa;
mukautettujen hoitojen kehittäminen ja
tautien hoitaminen; tietämyksen 
siirtäminen kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin, 
psykososiaaliset näkökohdat mukaan 
lukien; sääntelymenettelyjen 
parantaminen ja pääsyyn liittyvien 
toimien tukeminen; terveystietojen 
parempi kerääminen ja hyödyntäminen;
standardoidut tiedonanalyysitekniikat;
aktiivinen ja terveenä ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
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innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen;
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
sekä terveyserojen ja eriarvoisuuden 
vähentäminen näyttöön perustuvalla 
päätöksenteolla ja parhaiden käytäntöjen 
jakamisella sekä innovatiivisilla 
tekniikoilla ja lähestymistavoilla. Kaikissa 
näissä toimissa on otettava 
asianmukaisesti huomioon 
sukupuolianalyysi. Toimissa on 
hyödynnettävä täysimääräisesti tarjolla 
olevia mahdollisuuksia aidosti 
tieteidenväliseen lähestymistapaan ja 
yhdistettävä tietämys kaikista kuudesta 
haasteesta ja muista pilareista, jotta 
varmistetaan alan kestävät ratkaisut.
Terveyspalvelujen tarjoajien aktiivista 
osallistumista on kannustettava, jotta 
varmistetaan tulosten nopea käyttöönotto 
ja täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Ympäristötekijöiden lisäksi myös sosiaalinen asema ja sukupuoli ovat tärkeitä terveyttä
määrittäviä tekijöitä. Köyhät ovat esimerkiksi usein sairaampia erilaisista syistä (esim. 
terveyspalvelujen saatavuus, alttius epäterveille elinolosuhteille ja aliravitsemus).

Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten terveellisten
elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten 
tuotteiden riittävä saanti kehittämällä 
tuottavia ja resurssitehokkaita 
alkutuotantojärjestelmiä ja 
elintarvikkeiden jalostusjärjestelmiä ja 
edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Or. en

Perustelu

Nykyiset ruokailutottumukset huomioon ottaen terveellisillä elintarvikkeilla on aina vain 
suurempi merkitys terveystason parantamisessa ja riskien vähentämisessä Euroopassa.
Toisaalta elintarvikkeita jalostetaan myös elintarvikkeiden tuotantoprosessissa, joten se olisi 
otettava huomioon.

Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla.
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa-, meri- ja 
vesiympäristöissä ja niiden muuntamisen 
elintarvikkeiksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi sekä tähän liittyvät julkiset 
hyödykkeet – tuottaa suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Jos sitä hallitaan 
kestävällä tavalla, se voi pienentää 
alkutuotannon ja koko toimitusketjun 
ekologista jalanjälkeä. Se voi parantaa 
niiden kilpailukykyä ja tarjota työpaikkoja 
ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
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rannikkoalueiden kehittämiseksi.
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä.
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin.
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

ja rannikkoalueiden kehittämiseksi.
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä.
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin.
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
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teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Koko syklin 
perustutkimuksesta innovointiin parempi 
integrointi asiaan liittyviin unionin 
politiikkoihin kasvattaa huomattavasti 
niiden eurooppalaista lisäarvoa, luo 
vipuvaikutuksia, parantaa yhteiskunnallista 
merkittävyyttä, tarjoaa terveellisiä 
elintarvikkeita ja auttaa kehittämään 
edelleen maaperän, merten ja valtamerten 
kestävää hallintaa ja biotalouden 
markkinoita.

Or. en

Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – a alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

a) Kestävä maa- ja metsätalous a) Kestävä maatalous, mukaan lukien 
karjankasvatus, ja metsätalous

Or. en

Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – c alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

c) Elollisten vesiluonnonvarojen
potentiaalin hyödyntäminen

c) Kalastuksen, vesiviljelyn ja 
meribioteknologioiden potentiaalin 
hyödyntäminen
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Or. en

Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Monialainen merien ja merenkulun 
tutkimus
Meren elollisten ja elottomien 
luonnonvarojen hyödyntäminen sekä 
merienergian eri lähteiden käyttö ja 
merien käyttökohteiden moninaisuus 
synnyttävät monialaisia tieteellisiä ja 
teknologisia haasteita. Meret ja 
valtameret ovat myös ratkaisevassa 
asemassa ilmaston säätelyssä, mutta 
niihin vaikuttavat suuresti ihmisen 
toiminta sisämaassa, rannikoilla ja 
merellä sekä ilmastonmuutos.
Yleistavoitteena on kehittää monialaista 
meri- ja merenkulkualan tieteellistä ja 
teknologista tietämystä sinisen 
kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi 
kaikilla meri- ja merenkulkuteollisuuden
aloilla, samalla kun suojellaan 
meriympäristöä ja sopeudutaan 
ilmastonmuutokseen. Tämä meri- ja 
merenkulkualan tutkimuksen strategisesti 
koordinoitu lähestymistapa, joka kattaa 
kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelman 
haasteet ja pilarit, tukee myös asiaa 
koskevien unionin toimintapolitiikkojen 
täytäntöönpanoa keskeisten sinisen 
kasvun tavoitteiden toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Meri- ja merenkulkualan tutkimuksen strategisesti koordinoitua lähestymistapaa, joka kattaa 
kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelman haasteet ja pilarit, tarvitaan, jotta varmistetaan pitkän 
aikavälin sitoumusten suunnittelu ja koordinointi jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, 
joka puolestaan on pikaisesti tarpeen, jotta voidaan saavuttaa EU:n yhdennetyn 
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meripolitiikan keskeiset sinisen kasvun tavoitteet ja jotta voidaan saavuttaa EU:n 
merentutkimusstrategian tavoitteet.

Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta.
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia.
Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä 80–-95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä. Kaikki energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 hiilestä 
irtautumista koskevat skenaariot 
osoittavat, että tämän vuosisadan 
puoliväliin mennessä suurin osa 
energiansaantitekniikoista perustuu 
uusiutuviin energialähteisiin. Siksi on 
aiheellista osoittaa kaksi kolmannesta 
tämän haasteen talousarviosta uusiutuvaa 
energiaa koskevaan tutkimukseen ja 
innovointiin. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta.
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
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riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin.
Unionin tason toimilla tuetaan myös 
suuririskisiä, kalliita ja pitkäkestoisia 
ohjelmia, jotka ovat yksittäisten 
jäsenvaltioiden ulottumattomissa, 
yhdistetään toimia niiden riskien 
pienentämiseksi, joita aiheutuu 
investoinneista suuren mittakaavan toimiin, 
kuten teolliseen demonstrointiin, ja 
kehitetään Euroopan laajuisia, 
yhteentoimivia energiaratkaisuja.

SET-suunnitelman täysimittaisen 
täytäntöönpanon vaatimiksi resursseiksi on 
arvioitu 8 miljardia euroa vuodessa 
seuraavien 10 vuoden ajan. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai tutkimus- ja 
teollisuustoimijoiden kapasiteetit ovat 
tähän aivan riittämättömät. Tarvitaan 
unionin tason investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, ja Euroopan laajuisesti on 
koottava resursseja yhteisen 
täytäntöönpanon ja riskien ja kapasiteetin 
jakamisen kautta. Unionin rahoitus 
energia-alan tutkimukselle ja innovoinnille 
täydentää siis jäsenvaltioiden toimia 
keskittymällä toimiin, joista saadaan 
selkeää lisäarvoa unionin tasolla, etenkin 
niihin, joilla on mahdollisesti vahva 
vipuvaikutus kansallisiin resursseihin, ja 
siinä olisi keskityttävä tukemaan 
yhteistyötä haluavien eri maiden 
kumppaneiden välisiä hankkeita. Unionin 
tason toimilla tuetaan myös suuririskisiä, 
kalliita ja pitkäkestoisia ohjelmia, jotka 
ovat yksittäisten jäsenvaltioiden 
ulottumattomissa, yhdistetään toimia 
niiden riskien pienentämiseksi, joita 
aiheutuu investoinneista suuren 
mittakaavan toimiin, kuten teolliseen 
demonstrointiin, ja kehitetään Euroopan 



PR\905549FI.doc 113/156 PE489.637v02-00

FI

laajuisia, yhteentoimivia energiaratkaisuja.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden kansallisen tutkimusrahoituksen järjestelmät soveltuvat huonosti 
kansainvälisten hankkeiden rahoittamiseen (esimerkiksi ehdotuspyyntöjen aikataulut eivät 
sovi yhteen, arviointikriteerit poikkeavat toisistaan tai ohjelmien kattamat alat tai niiden 
säännöt ovat erilaiset). On erittäin suotavaa perustaa mekanismi, jolla rahoitetaan tutkimusta 
tai innovointia, johon liittyy rajat ylittävää yhteistyötä. Tällaisen ohjelman hallinnointi on 
melkeinpä lähtökohtaisesti EU:n tehtävä.

Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.
Tällainen liikennejärjestelmä kattaa 
"terveenä ikääntymisen" ajatuksen, eli se 
on hyödyttää kaikkia iästä, sukupuolesta 
tai vammaisuudesta riippumatta, mutta 
siinä otetaan huomioon kaikille sopivan 
suunnittelun näkökohdat.

Or. en

Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa työpaikat, perherakenteet ja kulttuuri 
vaikuttavat siihen, miten kansalaiset liikkuvat kaupungissa. Siksi matkustustapoihin 
vaikuttavat eri tekijät, kuten sukupuoli, ikä, kulttuuri ja taloudellinen asema, ovat ratkaisevia 
tällaisen eurooppalaisen liikennejärjestelmän saavuttamisen kannalta.

Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – b alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen 
vähentämiseen.

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
matkustajia koskevien intermodaalisten 
ratkaisujen nopeuttamiseen 
(intermodaalinen lipunmyynti),
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien voimakkaaseen 
vähentämiseen (parantamalla 
infrastruktuurin, teiden ylläpitäjien ja 
ajoneuvojen välistä viestintää älykkäillä 
järjestelmillä sekä ymmärtämällä 
paremmin tiellä liikkuvien käyttäytymistä, 
jotta voidaan parantaa ajoneuvoissa 
olevia teknologisia ratkaisuja ja 
primaarista ja sekundaarista 
ennaltaehkäisyä liikenneturvallisuuden 
alalla) ja turvallisuusuhkien vaikutusten 
voimakkaaseen vähentämiseen (ilmailuun 
kohdistuvien uhkien luotettavien 
havaitsemisjärjestelmien kehittäminen 
sekä meriturvallisuuteen liittyvien 
tallentimien kehittäminen).

Or. en

Perustelu

Intermodaalisuus on ratkaisevassa asemassa parannettaessa eurooppalaisia 
liikennejärjestelmiä. Siksi käyttäjille on taattava helpot ja innovatiiviset ratkaisut 
intermodaalisuuden toteuttamiskelpoisuuden ja kehittämisen lisäämiseksi.

Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Älykäs logistiikka
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Tavoitteena on yhdistää kehittyvät uudet 
kulutustottumukset tehokkaaseen 
resurssien toimitusketjuun ja 
optimaaliseen viimeisen osuuden 
tavaranjakeluun.
Toimissa keskitytään siihen, että 
ymmärretään paremmin uusien ja 
tulevien kulutustottumusten sekä 
kaupunkien tavaraliikenteen logistiikan, 
liikenteen ja ruuhkien vaikutus, uusien 
logistiikkaan liittyvien tietotekniikka- ja 
hallinnointivälineiden kehittämiseen 
parantamalla tosiaikaisia 
tietojärjestelmiä, joilla hallitaan, 
jäljitetään ja seurataan rahtivirtoja, sekä 
integrointia ja viestintää ajoneuvossa ja 
infrastruktuurin kanssa, 
epätavanomaisten tavaran 
jakelujärjestelmien kehittämiseen, 
kilpailukykyisten intermodaalisten 
ratkaisujen kehittämiseen toimitusketjua 
varten sekä rahtivirtoja parantavien 
logistiikka-alustojen kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Älykkäällä logistiikalla tulee olemaan ratkaiseva merkitys Euroopan kuljetusjärjestelmien 
kehittämisessä, ja siksi ne on mainittava yhtenä toimintalinjana tässä haasteessa.

Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, arktisen alueen 
jääpeitteen sulaminen, maanperän 
huonontuminen, vesipula, kemikaalien 
aiheuttama saastuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat 
oireita siitä, että planeetta on 
saavuttamassa kestokykynsä rajat.
Esimerkiksi veden kysynnän odotetaan 

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, merivirtausten 
muutokset, merivesien lämpötilan nousu,
arktisen alueen jääpeitteen sulaminen, 
maanperän huonontuminen, vesipula, 
kemikaalien aiheuttama saastuminen ja 
biologisen monimuotoisuuden 
heikkeneminen, ovat oireita siitä, että 
planeetta on saavuttamassa kestokykynsä 
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ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 20 
vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa.
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

rajat. Esimerkiksi veden kysynnän 
odotetaan ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 
20 vuoden kuluttua, ellei tehokkuutta 
paranneta. Metsät häviävät hälyttävää 
tahtia, 5 miljoonalla hehtaarilla vuodessa.
Resurssien vuorovaikutus voi aiheuttaa 
systeemisiä riskejä, kun yhden resurssin 
ehtyminen laukaisee peruuttamattoman 
muutoksen muissa resursseissa ja 
ekosysteemeissä. Nykyisten trendien 
perusteella vuoteen 2050 mennessä 
maailman kasvavan väestön tarpeiden 
tyydyttämiseksi tarvittaisiin yli kahta Maa-
planeettaa vastaava määrä luonnonvaroja.

Or. en

Perustelu

Merivirtausten muutoksilla ja merivesien lämpötilan nousulla voi olla merkittäviä ja 
epätoivottavia ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta.

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Vesipolitiikan haasteisiin 
sisältyvät veden käyttö maaseutu-, 
kaupunki- ja teollisuusympäristöissä ja 
vesiekosysteemien suojelu. Näiden alojen 
innovointi tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
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vedenkäytön tehokkuutta ja raaka-aineita 
koskevia eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

Or. en

Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.3 alakohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, niiden 
vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten 
järjestelmien kanssa ja niiden asemasta 
talouden ja ihmisten hyvinvoinnin 
ylläpidossa sekä tiedon ja välineiden 
tarjoamiseen tehokasta päätöksentekoa ja 
yleisön osallistamista varten.

Tavoitteena on antaa tietoa ja välineitä
sellaista luonnonvarojen hoitoa ja suojelua
varten, jolla saavutetaan kestävä tasapaino 
rajallisten luonnonvarojen ja yhteiskunnan 
ja talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, niiden 
vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten 
järjestelmien kanssa ja niiden asemasta 
talouden ja ihmisten hyvinvoinnin 
ylläpidossa sekä tiedon ja välineiden 
tarjoamiseen tehokasta päätöksentekoa ja 
yleisön osallistamista varten.

Or. en

Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
INNOVATIIVISET JA TURVALLISET 
YHTEISKUNNAT

6. EUROOPPALAISTEN 
YHTEISKUNTIEN JA 
YHTEISKUNNALLISTEN 
MUUTOSTEN YMMÄRTÄMINEN

Or. en
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Perustelu

Painopisteeksi asetetaan eurooppalaisten yhteiskuntien ymmärtäminen, jotta edetään kohti 
osallistavampia ja innovoivampia yhteiskuntia. Tässä uudessa lähestymistavassa on 
korostettu humanistisen ja yhteiskuntatieteiden roolia. Toisaalta entinen "Turvalliset 
yhteiskunnat" -osuus on sisällytetty uuteen haasteeseen: "Vapauden ja turvallisuuden 
suojeleminen Euroopassa".

Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää osallistavia, 
innovatiivisia ja turvallisia eurooppalaisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa 
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
maailmanlaajuisesti lisääntyvää 
keskinäistä riippuvuutta.

Erityistavoitteena on edistää Euroopan 
parempaa ymmärtämistä, jotta voidaan 
rakentaa osallistavampia ja 
innovatiivisempia yhteiskuntia.

Or. en

Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 
merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen, 
sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys, 
eriarvoisuus ja muuttovirrat, digitaalisen 
kuilun kaventaminen, innovoivan ja luovan 
kulttuurin edistäminen yhteiskunnassa ja 
yrityksissä sekä turvallisuuden ja 
vapauden takaaminen ja luottamus 
demokraattisiin instituutioihin ja 
kansalaisten välillä rajojen sisällä ja niiden 
yli. Nämä haasteet ovat valtavia ja vaativat 
yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa.

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 
merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen ja 
väestönmuutos, sosiaalinen syrjäytyminen 
ja köyhyys, eriarvoisuus ja muuttovirrat, 
digitaalisen kuilun kaventaminen, 
innovoivan ja luovan kulttuurin 
edistäminen yhteiskunnassa ja yrityksissä 
sekä luottamus demokraattisiin 
instituutioihin ja kansalaisten välillä 
rajojen sisällä ja niiden yli. Lisäksi 
julkisen sosiaalipolitiikan roolia 
Euroopassa pidetään yhä suuremmassa 
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määrin koko Euroopan yhteiskuntamallin 
kestävyyden kannalta ratkaisevana 
tekijänä.
Nämä haasteet ovat valtavia ja vaativat yhä 
monimutkaisempaa erilaisten sekä 
yhteisten eurooppalaisten 
lähestymistapojen yhdistelmää, joka 
perustuu jaettuun tieteelliseen tietoon, 
jota ainoastaan yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet voivat tarjota.

Or. en

Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionissa esiintyy edelleen huomattavaa 
eriarvoisuutta sekä maiden välillä että 
niiden sisällä. Inhimillisen kehityksen 
indeksi, joka mittaa terveyden, koulutuksen 
ja tulojen kehitystä, antoi vuonna 2010 
unionin jäsenvaltioiden tulokseksi 0,743–
0,895, mikä on osoitus huomattavista 
eroista maiden välillä. Myös sukupuolten 
välillä on edelleen huomattavaa 
eriarvoisuutta: esimerkiksi sukupuolten 
välinen palkkaero on unionissa edelleen 
17,8 prosenttia miesten hyväksi.
Köyhyysuhan alla elää nykyisin joka 
kuudes unionin kansalainen (noin 80 
miljoonaa ihmistä). Nuorten aikuisten ja 
lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt 
viimeksi kuluneiden kahden 
vuosikymmenen aikana.
Nuorisotyöttömyysaste on yli 20 
prosenttia. 150 miljoonaa eurooppalaista 
(noin 25 prosenttia) ei ole koskaan 
käyttänyt internetiä eikä ehkä koskaan saa 
riittävää digitaalista lukutaitoa. Poliittinen 
apaattisuus ja jyrkkä vastakkainasettelu 
vaaleissa ovat myös lisääntyneet, mikä on 
osoitus siitä, että kansalaisten luottamus 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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nykyiseen poliittiseen järjestelmään 
rakoilee. Nämä luvut osoittavat, että tietyt 
sosiaaliset ryhmät ja yhteisöt ovat jääneet 
pysyvästi sosiaalisen ja taloudellisen 
kehityksen ja/tai demokraattisen 
päätöksenteon ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tuottavuus ja talouskasvu ovat 
suhteellisesti heikentyneet neljän 
vuosikymmenen ajan. Myös sen osuus 
maailmanlaajuisesta tietämyksen tuotosta 
ja sen innovaatiokyvyssä saavuttama 
etumatka suhteessa tärkeimpiin kehittyviin 
talouksiin, kuten Brasiliaan ja Kiinaan, 
kutistuvat nopeasti. Vaikka Euroopalla on 
vahva tutkimuspohja, sen on tehtävä tästä 
pohjasta voimakas kilpailuetu 
innovatiivisille tavaroille ja palveluille. On 
yleisesti tunnettua, että Euroopan on 
investoitava enemmän tutkimukseen ja 
innovointiin, mutta sen on myös 
koordinoitava näitä investointeja aiempaa 
viisaammin: yli 95 prosenttia kansallisista 
t&k-budjeteista käytetään ilman
minkäänlaista koordinointia unionin 
tasolla, mikä merkitsee mahdollisesti
huomattavaa resurssien tuhlausta aikana, 
jona rahoitusmahdollisuudet käyvät koko 
ajan niukemmiksi. Myös eri 
jäsenvaltioiden innovointivalmiudet ovat 
viime aikaisesta lähentymisestä 
huolimatta hyvin erilaiset, ja erot 
'innovaatiojohtajien" ja 'vähäisten 
innovoijien' välillä ovat suuret38.

Euroopan tuottavuus ja talouskasvu ovat 
suhteellisesti heikentyneet neljän 
vuosikymmenen ajan. Myös sen osuus 
maailmanlaajuisesta tietämyksen tuotosta 
ja sen innovaatiokyvyssä saavuttama 
etumatka suhteessa tärkeimpiin kehittyviin 
talouksiin, kuten Brasiliaan ja Kiinaan, 
kutistuvat nopeasti. Vaikka Euroopalla on 
vahva tutkimuspohja, sen on tehtävä tästä 
pohjasta voimakas kilpailuetu 
innovatiivisille tavaroille ja palveluille. On 
yleisesti tunnettua, että Euroopan on 
investoitava enemmän tutkimukseen ja 
innovointiin, mutta sen on myös 
koordinoitava näitä investointeja aiempaa 
viisaammin: yli 95 prosenttia kansallisista 
t&k-budjeteista käytetään ilman erityistä
koordinointia unionin tasolla, mikä 
merkitsee huomattavaa potentiaalista 
tilaisuutta aikana, jona 
rahoitusmahdollisuudet käyvät koko ajan 
niukemmiksi.

Or. en
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Perustelu

Tähän epätasapainoon puututaan painopistealueeseen "Huipputason tiede" kuuluvassa 
uudessa erityistavoitteessa "Huippuosaamisen levittäminen ja osallistumisen lisääminen".

Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi39. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 
prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010.
Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011.
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa 
ja lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 

Poistetaan.
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kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä 
ja odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan 
kohtaan.

Or. en

Perustelu

Turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään uudessa haasteessa "Vapauden ja 
turvallisuuden suojeleminen Euroopassa".

Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin haasteisiin on puututtava yhdessä 
ja innovatiivisin keinoin, koska ne 
vaikuttavat toisiinsa monimutkaisilla ja 
usein odottamattomilla tavoilla.
Innovointi voi johtaa osallisuuden 
heikkenemiseen, mikä näkyy esimerkiksi 
digitaalisen kuilun tai työmarkkinoiden 
segmentoitumisen kaltaisissa ilmiöissä.
Sosiaalista innovointia, sosiaalista 
luottamusta ja turvallisuutta on usein 
vaikea sovittaa yhteen politiikassa, 
esimerkiksi Euroopan suurkaupunkien 
sosiaalisesti kehittymättömillä alueilla.
Toisaalta innovoinnin ja kansalaisten
muuttuvien tarpeiden yhdistelmä johtaa 
poliittisia päättäjiä ja taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia toimijoita etsimään 
uusia vastauksia, joissa ei noudateta 
sektoreiden, toimien, hyödykkeiden tai 
palvelujen vakiintuneita rajoja.
Internetin, finanssijärjestelmien, 
ikääntyvän talouden ja ekologisen 
yhteiskunnan kaltaisten ilmiöiden kasvu 
osoittaa selvästi, kuinka näitä kysymyksiä 
käsiteltäessä ja niihin vastattaessa on 
välttämätöntä ottaa yhtä aikaa huomioon 
niiden osallisuuteen, innovointiin ja 

Poistetaan.
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turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 
koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan,
innovatiivisen ja turvallisen yhteiskunnan 
mallin muille maailman alueille. Se vaatii
strategisempaa lähestymistapaa kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Lisäksi koska turvallisuuspolitiikan tulisi 
olla vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, 
turvallisuuden tutkimuksen 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
vahvistaminen on myös tärkeä osa tätä 
haastetta.

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 
koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan ja
innovatiivisen yhteiskunnan mallin muille 
maailman alueille. Jotta näihin haasteisiin 
voidaan vastata tehokkaasti, tarvitaan 
vielä enemmän kuin muilla merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvillä 
tutkimusaloilla sekä tavoitelähtöistä 
tutkimusta (vastauksena aiemmin 
määriteltyihin erityisiin 
tutkimuskysymyksiin) että alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa tutkimusta 
(tutkijoiden vapaasti ja omasta 
aloitteestaan käynnistämät tutkimukset).
Lisäksi tarvitaan strategisempaa 
lähestymistapaa kolmansien maiden kanssa 
tehtävään yhteistyöhön.

Or. en
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Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä haasteet eivät riipu kansallisista 
rajoista ja vaativat siksi monimutkaisempia 
vertailevia analyyseja liikkuvuudesta 
(ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
pääoman, mutta myös osaamisen ja 
tietämyksen) ja institutionaalisesta 
yhteistyöstä, kulttuurien välisestä 
vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä 
yhteistyöstä. Jos globalisaation voimia ei 
ymmärretä paremmin eikä niitä osata 
ennakoida, ne ajavat myös Euroopan 
maat kilpailemaan keskenään yhteistyön 
sijaan, mikä kasvattaa eroja Euroopassa 
sen sijaan että korostettaisiin 
samankaltaisuuksia ja oikeaa tasapainoa 
yhteistyön ja kilpailun välillä. Jos 
tällaisiin kriittisiin sosioekonomisiin 
haasteisiin pyritään vastaamaan 
ainoastaan kansallisella tasolla, on 
olemassa vaara, etteivät resurssit riitä, 
että ongelmat ulkoistetaan muihin 
Euroopan maihin tai Euroopan 
ulkopuolisiin maihin ja että pahennetaan 
sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia 
jännitteitä, jotka voivat suoraan vaikuttaa 
perussopimuksen arvoja koskeviin 
tavoitteisiin, erityisesti Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen I osastoon.

Nämä haasteet eivät riipu kansallisista 
rajoista ja vaativat siksi monimutkaisempia 
vertailevia analyyseja kaikissa 
eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Niiden 
yhteydet globalisaatioon liittyviin 
kansallisiin ja unionin 
toimintapolitiikkoihin mahdollistavat 
vastavuoroisesti tunnustettujen 
tutkimusohjelmien laatimisen, ja lisäksi 
ne antavat mahdollisuuden tarjota jaettua 
ja tiiviimpää eurooppalaista tietämystä, 
jonka perusteella voidaan paremmin 
ymmärtää ja arvioida näyttöön 
perustuvaa kansallista ja unionin 
politiikkaa.

Or. en

Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja 
turvallisten yhteiskuntien rakentamiseksi 
Eurooppa tarvitsee vastauksen, johon 

Poistetaan.
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sisältyy uuden tietämyksen ja uusien 
teknologioiden ja valmiuksien 
kehittäminen sekä poliittisten 
toimintavaihtoehtojen määrittely.
Tällainen pyrkimys auttaa Eurooppaa 
tarttumaan haasteisiinsa ei ainoastaan 
sisäisesti vaan myös maailmanlaajuisena 
toimijana kansainvälisellä näyttämöllä.
Tämä puolestaan auttaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muualla saatuja 
kokemuksia ja antaa niille 
mahdollisuuden määritellä paremmin 
omat erityiset toimensa, jotka vastaavat 
niiden kunkin omia olosuhteita.

Or. en

Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusien yhteistyömuotojen edistäminen 
unionin jäsenvaltioiden välillä ja 
maailmanlaajuisesti sekä asianomaisten 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen välillä 
on siis keskeinen tehtävä tässä haasteessa.
Toimissa pyritään systemaattisesti 
lisäämään kansalaisten ja yritysten 
osallistumista, tukemaan sosiaalisia ja 
teknologisia innovointiprosesseja, 
edistämään älykästä ja osallistavaa 
julkishallintoa ja tukemaan tietoon 
perustuvaa poliittista päätöksentekoa, 
jotta voidaan lisätä näiden toimien 
merkitystä poliittisille päättäjille, 
yhteiskunnan ja talouden toimijoille ja 
kansalaisille. Tässä suhteessa tutkimus ja 
innovointi on ennakkoedellytys Euroopan 
teollisuuden ja palvelujen kilpailukyvylle, 
etenkin turvallisuuden, digitaalisen 
kehityksen ja yksityisyyden suojan aloilla.
Tämän haasteen puitteissa annettavalla 
unionin rahoituksella tuetaan unionin 
keskeisten politiikkojen kehittämistä, 

Poistetaan.
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täytäntöönpanoa ja mukauttamista.

Or. en

Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän haasteen puitteissa annettavalla 
unionin rahoituksella tuetaan unionin 
keskeisten politiikkojen kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista. Näitä 
ovat etenkin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian painopisteet, yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja unionin 
sisäisen turvallisuuden strategia, mukaan 
lukien katastrofien ehkäisyä ja niihin 
reagointia koskevat politiikat. Toimia 
koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien kanssa.

Tämän haasteen puitteissa annettavalla 
unionin rahoituksella tuetaan unionin 
keskeisten politiikkojen kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista. Näitä 
ovat etenkin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian painopisteet. Rahoitus 
nivoutetaan yhteisiin ohjelma-aloitteisiin, 
ja toimia koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa.
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 

Tavoitteena on ymmärtää paremmin 
Euroopassa tapahtuvia yhteiskunnallisia 
muutoksia, niiden vaikutusta sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja poliittiseen osallisuuteen 
sekä pääasiallisia seurauksia yksilöiden, 
perheiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin 
ja elämänlaatuun. Tärkeimmät 
ratkaistavat haasteet liittyvät 
eurooppalaisiin sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin 
malleihin sekä siihen, että tarvitaan 
huomattava tietämyspohja epätasa-



PR\905549FI.doc 127/156 PE489.637v02-00

FI

torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä 
ulkoisia toimia. Erityistoimenpiteitä 
toteutetaan heikommin kehittyneiden 
alueiden huippuosaamisen saamiseksi 
käyttöön ja siten Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistujapohjan 
laajentamiseksi.

arvosta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, 
väestönmuutoksesta ja ikääntyvästä 
yhteiskunnasta, elämänkulusta ja 
perhetilanteen muutoksista, työ- ja 
elinoloista, muuttoliikkeestä ja 
liikkuvuudesta, koulutuksesta ja 
elinikäisestä oppimisesta, 
monikielisyydestä, sosiaalipolitiikasta ja 
hallinnon dynamiikasta; myös Euroopan 
taloudellinen ja sosiaalinen 
monimuotoisuus on otettava huomioon.

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus voi olla tässä tärkeässä 
asemassa. Tutkimuksella tuetaan poliittisia 
päättäjiä sellaisen politiikan muotoilussa, 
jolla torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään 
erilaisia erottelun, syrjinnän ja 
eriarvoisuuden muotoja, kuten sukupuolten 
eriarvoisuutta tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista.

Or. en

Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 alakohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin: Toimissa keskitytään edellä mainittujen 
haasteiden ymmärtämiseen, niiden 
vertailemiseen Euroopan laajuisesti ja 
seuraavien aiheiden kehittämiseen:

Or. en



PE489.637v02-00 128/156 PR\905549FI.doc

FI

Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistäminen;

a) älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistämisen mekanismit ottaen 
huomioon Euroopan taloudellinen ja 
sosiaalinen monimuotoisuus sekä sen 
muutosdynamiikka;

Or. en

Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 alakohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mukautumiskykyisten ja osallisuutta 
edistävien yhteiskuntien rakentaminen
Euroopassa;

b) käytännöt ja toimintapolitiikat, joilla 
rakennetaan mukautumiskykyisiä ja 
osallisuutta edistäviä yhteiskuntia
Euroopassa lujittamalla esimerkiksi 
epätasa-arvoon, väestönmuutokseen ja 
perhetilanteen muutokseen, 
liikkuvuuteen, koulutukseen ja 
sosiaalipolitiikkaan sekä kansalaisuuteen 
liittyvää tietämyspohjaa;

Or. en

Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 alakohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pyrkimykset tehdä eurooppalaisista 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
hyvinvoinnin malleista kansainvälisiä 
viitekehyksiä;

Or. en
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Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 alakohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan aseman vahvistaminen
maailmanlaajuisena toimijana;

c) toimenpiteet Euroopan aseman 
vahvistamiseksi maailmanlaajuisena 
toimijana;

Or. en

Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.1 alakohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tutkimuksen ja innovoinnin välisen 
kuilun kaventaminen Euroopassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Tukea annetaan 
tutkimukseen, joka liittyy eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja innovoinnin puite-
edellytysten kehittämiseen, mukaan lukien 
paremman käsityksen saaminen 
yhteiskunnallisista rajoituksista ja 
mahdollisuuksista ja niiden roolista 



PE489.637v02-00 130/156 PR\905549FI.doc

FI

innovaatioprosessissa.

Or. en

Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietopohjan vahvistaminen ja 
innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tukeminen;

a) tietopohjan vahvistaminen ja 
innovaatiounionin ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tukeminen vaikeissa 
taloudellisissa ja sosiaalisissa 
olosuhteissa;

Or. en

Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 alakohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien innovoinnin muotojen 
tutkiminen, mukaan lukien sosiaalinen 
innovointi ja luovuus;

b) uusien innovoinnin muotojen tutkiminen 
ja ymmärtäminen, mukaan lukien 
sosiaalinen innovointi ja luovuus;

Or. en

Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 alakohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) luovuudelle ja innovoinnille 
suotuisan taustan tarjoavien prosessien 
tutkiminen ja vertaileminen;

Or. en
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Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 alakohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 alakohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) johdonmukaisen ja tehokkaan 
yhteistyön edistäminen kolmansien maiden 
kanssa.

d) sen ymmärtäminen, miten 
johdonmukainen ja tehokas tutkimukseen 
ja jatkokoulutukseen liittyvä yhteistyö
kolmansien maiden kanssa edistää 
innovointia.

Or. en

Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.3. Turvalliset yhteiskunnat Poistetaan.
Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan, tieto- ja 
viestintäteknologia-alan ja palvelualan 
kilpailukykyä. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
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joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja 
jotka johtavat turvauhkien torjumiseen.
Näissä tehtävälähtöisissä toimissa 
yhdistetään erilaisten loppukäyttäjien 
tarpeet (kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta;
b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;
c) tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen;
d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;
e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.

Or. en

Perustelu

Turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään uudessa haasteessa "Vapauden ja 
turvallisuuden suojeleminen Euroopassa".

Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. VAPAUDEN JA 
TURVALLISUUDEN SUOJELEMINEN 
EUROOPASSA
6 a.1. Erityistavoite
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Erityistavoitteena on suojella vapautta ja 
edistää turvallisuutta Euroopassa sen 
kohdatessa maailmanlaajuista keskinäistä 
riippuvuutta ja monimutkaistuvia uhkia.
Eurooppa ei ole koskaan elänyt näin 
rauhassa ja yhtenäisenä, ja Euroopan 
kansalaiset nauttivat muuta maailmaa 
huomattavasti korkeammasta 
turvallisuustasosta. Eurooppa on 
kuitenkin edelleen haavoittuvainen, sillä 
yhteiskunnat kohtaavat jatkuvasti 
globalisoituvassa maailmassa yhä 
suurempia ja monimutkaisempia 
turvallisuusuhkia.
Laajamittaisten sotilaallisten 
vihamielisyyksien uhka on laantunut, ja 
turvallisuushuolet keskittyvät uusiin 
monitahoisiin, toisiinsa liittyviin ja 
ylikansallisiin uhkiin.
Turvallisuuskäsitettä onkin laajennettu 
sotilaallisesta määritelmästä kattamaan 
muita näkökohtia, kuten ihmisoikeudet, 
ympäristön pilaantuminen, poliittinen 
vakaus ja demokratia, sosiaaliset 
kysymykset, kulttuuri- ja uskonnollinen 
identiteetti ja maahanmuutto. Tässä 
yhteydessä turvallisuuteen liittyvät sisäiset 
ja ulkoiset näkökohdat liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa.
Turvallisuuteen ja vapauteen kohdistuu 
nykyisin lukuisia, monimutkaisia ja 
muuttuvia uhkia, joita ovat muun muassa 
terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, 
verkkohyökkäykset, merirosvous, 
alueellinen epävakaus sekä 
luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat 
suuronnettomuudet. Näillä uhilla on 
merkittäviä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja ne 
edellyttävät vastaavasti erilaisia ehkäisy-
ja vastatoimia.
Rikollisuuden, terrorismin, laittoman 
toiminnan, väkivallan ja katastrofien 
suoriksi kustannuksiksi Euroopassa 
arvioitiin vähintään 650 miljardia euroa
(noin 5 prosenttia unionin bkt:stä) 
vuonna 2010. Terrorismi on osoittanut 
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tuhovoimansa useissa Euroopan osissa ja 
vaatinut tuhansia ihmishenkiä sekä 
aiheuttanut merkittäviä taloudellisia 
menetyksiä. Kansalaiset, yritykset ja 
instituutiot osallistuvat entistä enemmän 
digitaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä 
ja odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan 
kohtaan.
Turvallisuusratkaisuja etsittäessä ja 
toteutettaessa on pyrittävä saavuttamaan 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tasapaino 
turvallisuuden ja muiden arvojen, kuten 
vapauden, demokratian, tasa-arvon ja 
oikeusvaltion, välillä. Tämän tasapainon 
on oltava kaikkien Euroopan kansalaisten 
turvallisuuden varmistavien toimien 
perustana.
6 a.2. Lähtökohdat ja unionin tasolla 
saatava lisäarvo
Yksikään jäsenvaltio ei yksinään pysty 
vastaamaan uhkiin, koska useimmat 
turvallisuushaasteet ovat rajat ylittäviä ja 
monialaisia ja edellyttävät siten 
monimutkaisia ja laajoja 
vertailuanalyyseja ja tehostettua 
institutionaalista ja kansainvälistä 
yhteistyötä.
Vapauden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi unioni tarvitsee tehokkaita 
toimia, joissa käytetään kattavaa ja 
innovatiivista joukkoa sisäiseen ja 
ulkoiseen turvallisuuteen liittyviä 
välineitä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
voi selkeästi toimia tukijana ja 
mahdollistajana, vaikka se ei yksin 
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voikaan taata turvallisuutta. Tutkimus- ja 
kehittämistoiminnalla olisi pyrittävä 
turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyyn ja 
estämiseen sekä niihin valmistautumiseen 
ja niitä vastaan suojautumiseen. Lisäksi 
turvallisuuteen liittyy perustavia 
haasteita, joita ei voida käsitellä 
itsenäisesti ja alakohtaisesti vaan jotka 
edellyttävät kunnianhimoisempia, 
koordinoidumpia ja kokonaisvaltaisempia 
lähestymistapoja.
Yhteistyö jäsenvaltioiden kesken mutta 
myös kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa on 
keskeinen osa tätä haastetta.
Tämän haasteen puitteissa annettavalla 
unionin rahoituksella tuetaan unionin 
keskeisten politiikkojen kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista. Näitä 
politiikkoja ovat politiikat, joilla 
tähdätään turvallisuusuhkien 
ennaltaehkäisyyn ja estämiseen sekä 
niihin valmistautumiseen ja niitä vastaan 
suojautumiseen, yhteinen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka ja unionin sisäisen 
turvallisuuden strategia, mukaan lukien 
katastrofien torjuntaa ja pelastustoimia 
koskevat politiikat.
6 a.3. Toimien päälinjat
Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan, tieto- ja 
viestintäteknologia-alan ja palvelualan 
kilpailukykyä. Toimiin kuuluu seuraavan 
sukupolven innovatiivisten ratkaisujen 
tutkimus ja kehittäminen työstämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja ja 
yhteentoimivia standardeja. Tämä 
tehdään kehittämällä innovatiivisia 
teknologioita ja ratkaisuja, joissa 
puututaan turvallisuusaukkoihin ja jotka 
johtavat turvauhkien torjumiseen. Näissä 
tehtävälähtöisissä toimissa yhdistetään 
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erilaisten loppukäyttäjien tarpeet 
(kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) kansalaisten turvallisuuden 
lisääminen, rikollisuudelta ja
terrorismilta suojelu ja niiden torjunta;
b) kriittisten infrastruktuurien sietokyvyn 
suojaaminen ja parantaminen;
c) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;
d) tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen ja parantaminen;
e) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa;
f) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen ja turvallisuuden 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
lujittaminen, mukaan lukien sen 
sosioekonomiset, poliittiset ja 
kulttuurinäkökohdat;
g) unionin sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden alan politiikan tukeminen 
ja tuki kansainvälisen tiedeyhteistyön 
roolille rauhan välineenä.

Or. en

Perustelu

Turvallisuusulottuvuuden erityisluonne oikeuttaa entisen haasteen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" jakamiseen ja uuden haasteen "Vapauden ja 
turvallisuuden suojeleminen Euroopassa" luomiseen. Sanamuotoa ja sisältöä on mukautettu, 
jotta voidaan puuttua tehokkaasti ja johdonmukaisesti suuriin haasteisiin, joita Eurooppa 
kohtaa tällä alalla.
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Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni on määritellyt vuotta 2020 varten 
kunnianhimoisen poliittisen asialistan, 
johon sisältyy joukko monimutkaisia ja 
toisiinsa nivoutuvia haasteita, kuten 
resurssien kestävä hallinta ja kilpailukyky.
Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, 
tarvitaan vankkaa tieteellistä näyttöä, joka 
ylittää eri tieteenalojen rajat ja 
mahdollistaa toimintavaihtoehtojen 
perusteellisen arvioinnin. JRC vahvistaa 
entisestään asemaansa unionin poliittisen 
päätöksenteon tiedepalveluna ja tarjoaa 
tarvittavaa tieteellistä ja teknistä tukea 
poliittisen päätöksenteon kaikissa vaiheissa 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon ja 
arviointiin. Tätä varten se keskittää 
tutkimustoimensa selkeästi unionin 
poliittisiin painopistealueisiin ja edistää 
samalla monialaista osaamista. JRC:n 
riippumattomuus yksityisistä tai 
kansallisista eduista ja sen asema tieteellis-
teknisenä vertailulaitoksena antavat sille 
mahdollisuuden helpottaa 
yhteisymmärryksen rakentamista 
sidosryhmien ja poliittisten päättäjien 
välillä. Jäsenvaltiot ja unionin kansalaiset
hyötyvät JRC:n tutkimustoimista erityisesti 
sellaisilla aloilla kuten terveys ja 
kuluttajasuoja, ympäristö, turvallisuus ja 
turvatoimet sekä kriisien ja katastrofien 
hallinta.

Unioni on määritellyt vuotta 2020 varten 
kunnianhimoisen poliittisen asialistan, 
johon sisältyy joukko monimutkaisia ja 
toisiinsa nivoutuvia haasteita, kuten 
resurssien kestävä hallinta ja kilpailukyky.
Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, 
tarvitaan vankkaa tieteellistä näyttöä, joka 
ylittää eri tieteenalojen rajat ja 
mahdollistaa toimintavaihtoehtojen 
perusteellisen arvioinnin. JRC vahvistaa 
entisestään asemaansa unionin poliittisen 
päätöksenteon tiedepalveluna ja tarjoaa 
tarvittavaa tieteellistä ja teknistä tukea 
poliittisen päätöksenteon kaikissa vaiheissa 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon ja 
arviointiin. Tätä varten se keskittää 
tutkimustoimensa selkeästi unionin 
poliittisiin painopistealueisiin ja edistää 
samalla monialaista osaamista. JRC:n 
riippumattomuus yksityisistä tai 
kansallisista eduista ja sen asema tieteellis-
teknisenä vertailulaitoksena antavat sille 
mahdollisuuden helpottaa 
yhteisymmärryksen rakentamista 
sidosryhmien ja poliittisten päättäjien 
välillä. Jäsenvaltiot ja alueet hyötyvät 
JRC:n tuesta niiden älykkäille 
erikoistumisstrategioille ja sen
tutkimustoimista erityisesti sellaisilla
aloilla kuten terveys ja kuluttajasuoja, 
ympäristö, turvallisuus ja turvatoimet sekä 
kriisien ja katastrofien hallinta. Myös 
unionin kansalaiset hyötyvät 
tutkimuksesta.

Or. en

Perustelu

Kuten asetuksen 5 artiklassa jo todetaan, kansallisten ja alueviranomaisten olisi hyödyttävä 
JRC:n tuesta niiden älykkäiden erikoistumisstrategioiden kehittämiselle.
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Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on integroida 
tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion osatekijät, 
jotta voidaan lisätä unionin 
innovointikapasiteettia ja tarttua 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Erityistavoitteena on integroida 
tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion osatekijät, 
jotta voidaan lisätä ja laajentaa unionin 
innovointikapasiteettia ja tarttua 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja.
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, olemassa olevien 
tutkimusvahvuuksien liian vähäinen käyttö 
taloudellisen tai yhteiskunnallisen arvon 
tuottamiseen, yritystoiminnan vähäisyys, 
huippuosaamiskeskusten resurssit, jotka 
eivät riitä maailmanlaajuiseen kilpailuun, 
sekä liialliset esteet Euroopan tason 
yhteistyölle korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan 
osaamiskolmiossa.

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja.
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, olemassa olevien 
tutkimusvahvuuksien liian vähäinen käyttö 
taloudellisen tai yhteiskunnallisen arvon 
tuottamiseen, markkinoille tuotujen 
tutkimustulosten puute, yritystoiminnan ja 
yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan 
vähäisyys, yksityisten tutkimus- ja 
kehittämisinvestointien vähäinen 
vipuvaikutus, huippuosaamiskeskusten 
resurssit, henkilöresurssit mukaan lukien, 
jotka eivät riitä maailmanlaajuiseen 
kilpailuun, sekä liialliset esteet Euroopan 
tason yhteistyölle korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja 
yritystoiminnan osaamiskolmiossa.

Or. en
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Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja luomalla siten uusia 
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea. Tällä tavoin 
EIT edistää Eurooppa 2020 -strategian ja 
erityisesti sen lippulaivahankkeiden 
"Innovaatiounioni" ja "Nuoret liikkeellä" 
tavoitteiden saavuttamista.

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja luomalla siten uusia 
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea ja edistämällä 
innovatiivisten uusyritysten perustamista.
Tällä tavoin EIT edistää Eurooppa 2020 -
strategian ja erityisesti sen 
lippulaivahankkeiden "Innovaatiounioni" ja 
"Nuoret liikkeellä" tavoitteiden 
saavuttamista. Erityisesti EIT:n osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen kautta toteuttamat 
toimet edistävät Horisontti 2020 
-erityisohjelmassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden "Yhteiskunnalliset 
haasteet" ja "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toteuttamista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää kytkeä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta Horisontti 2020 -ohjelman 
muissa osissa vahvistettuihin asiaan liittyviin tavoitteisiin.

Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT erityispiirre on koulutuksen ja 
yrittäjyyden yhdistäminen tutkimukseen ja 
innovointiin unionin kattavan ja sen 
ulkopuolelle ulottuvan yhtenäisen 

EIT erityispiirre on koulutuksen ja 
yrittäjyyden yhdistäminen tutkimukseen ja 
innovointiin unionin kattavan ja sen 
ulkopuolelle ulottuvan yhtenäisen 
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innovointiketjun lenkkeinä. innovointiketjun lenkkeinä, mikä johtaa 
markkinoille tuotujen innovatiivisten 
palvelujen, tuotteiden ja prosessien 
lisääntymiseen.

Or. en

Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen.
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen.
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon. Koska osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä rahoitetaan myös 
julkisista lähteistä, niiden toimittava 
vastuullisesti ja avoimesti etenkin 
toiminta-alansa muita toimijoita kohtaan.

Or. en
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Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen julkinen osallistuminen edellyttää avoimuutta, jotta 
vältetään perusteeton syrjintä ja laajennetaan osallistujapohjaa.

Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan 
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia 
rajat ylittäviä yhteistyöryhmiä, optimoida 
olemassa olevia resursseja ja mahdollistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisten uusien lisäarvoketjujen avulla, 
jotka tarjoavat valmiuksia vastata 
riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin 
haasteisiin.

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
pitkälle integroituja hankkeita, jotka 
kokoavat yhteen huippuosaamisestaan 
tunnettuja kumppaneita teollisuudesta, 
korkeakouluista ja tutkimus- ja 
teknologialaitoksista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä maailmanluokan 
kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia 
rajat ylittäviä yhteistyöryhmiä, optimoida 
olemassa olevia resursseja ja mahdollistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisten uusien lisäarvoketjujen avulla, 
jotka tarjoavat valmiuksia vastata 
riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin 
haasteisiin. On erittäin tärkeää, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt tarjoavat 
pk-yrityksille mahdollisuuden osallistua 
täysipainoisesti niiden kaikkiin toimiin;
osallistujapohjan laajentamisen uusiin 
hakijoihin, jotka tuovat mukanaan uusia 
ajatuksia, ja erityisesti pk-yritysten 
osallistumisen lisäämisen olisi oltava osa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kasvustrategiaa.

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on mahdollistettava pk-yritysten osallistuminen, sillä ne 
muodostavat suurimman osan Euroopan teollisuusperustaa.

Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lahjakkuus on innovoinnin tärkein 
ainesosa. EIT tukee ihmisiä ja heidän 
vuorovaikutustaan pitämällä opiskelijoita, 
tutkijoita ja yrittäjiä innovaatiomallinsa 
kulmakivinä. EIT tarjoaa yrittäjähenkisen 
ja luovan toimintakulttuurin ja 
monitieteistä koulutusta lahjakkaille 
ihmiselle EIT:n maisterin- ja 
tohtorintutkintojen avulla, joista on 
tarkoitus muodostua kansainvälisesti 
tunnustettu huippuosaamisen merkki. Tällä 
tavoin EIT tukee voimakkaasti liikkuvuutta 
osaamiskolmion sisällä.

Lahjakkuus on innovoinnin tärkein 
ainesosa. EIT tukee ihmisiä ja heidän 
vuorovaikutustaan pitämällä opiskelijoita, 
tutkijoita ja yrittäjiä innovaatiomallinsa 
kulmakivinä. EIT tarjoaa yrittäjähenkisen 
ja luovan toimintakulttuurin ja 
monitieteistä koulutusta lahjakkaille 
ihmiselle EIT:n maisterin- ja 
tohtorintutkintojen avulla, joista on 
tarkoitus muodostua kansainvälisesti 
tunnustettu huippuosaamisen merkki. Tällä 
tavoin EIT varmistaa Euroopan henkisen 
pääoman optimaalisen kehityksen ja 
dynaamisen käytön ja tukee voimakkaasti 
liikkuvuutta osaamiskolmion sisällä.

Or. en

Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 
osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
uusien ideoiden saamista markkinoille.
Pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa.

EIT pyrkii vapauttamaan ihmisten 
innovointipotentiaalin ja hyödyntämään 
heidän ideoitaan riippumatta siitä, missä 
osassa innovaatioketjua he toimivat. EIT 
auttaa myös puuttumaan Euroopan 
paradoksiin eli siihen, että olemassa olevaa 
huippututkimusta ei hyödynnetä läheskään 
täydessä mitassa. Tällä tavoin EIT auttaa 
tietämyksen ja teknologian siirtoa uusien 
ideoiden saamiseksi markkinoille.
Pääasiassa osaamis- ja
innovaatioyhteisöjensä ja yrittäjyyttä 
suosivan ajattelutapansa kautta se luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
uusyritysten että spin-off-yritysten 
muodossa mutta myös olemassa olevassa 
teollisuudessa. Painopisteenä eivät ole 
pelkästään teknologiset innovaatiot vaan 
myös sosiaalinen ja ei-teknologinen 
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innovointi ja sosiaalisen yrittäjyyden 
edistäminen.

Or. en

Perustelu

Sosiaalista innovointia ja sosiaalista yrittäjyyttä on edistettävä, sillä tätä edellyttää myös 
Euroopan suorituskyvyn parantaminen tieteen ja innovoinnin alalla.

Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.
Erityisesti EIT kehittää potentiaalia ei-
teknologisiin, organisatorisiin ja 
järjestelmäinnovaatioihin sekä 
sosiaaliseen yrittäjyyteen, mikä on tarpeen 
sen teknologisen ja teollisen painopisteen 
täydentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Sosiaalista innovointia ja sosiaalista yrittäjyyttä on edistettävä, sillä tätä edellyttää myös 
Euroopan suorituskyvyn parantaminen tieteen ja innovoinnin alalla.

Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – d alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EIT pyrkii löytämään uusia 
lähestymistapoja innovointiin ja 
kehittämään yhteistä innovointi- ja 
tietämyksensiirtokulttuuria muun muassa 
jakamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kokemuksia 
erilaisten levitysmekanismien kuten 
sidosryhmäfoorumin ja 
apurahajärjestelmän kautta.

EIT pyrkii löytämään uusia 
lähestymistapoja innovointiin ja 
kehittämään yhteistä innovointi- ja 
tietämyksensiirtokulttuuria kiinnittäen 
erityistä huomiota pk-yrityksiin. Tämä 
voidaan toteuttaa muun muassa jakamalla 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä 
kokemuksia erilaisten levitysmekanismien 
kuten sidosryhmäfoorumin, patenttipoolien
ja apurahajärjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Se testaa uusia ja 
yksinkertaisempia lähestymistapoja 
rahoitukseen ja hallintoon ja toimii siten 
edelläkävijänä Euroopan 
innovaatiokentässä. Sen lähestymistapa 
rahoitukseen perustuu vahvaan 
vipuvaikutukseen, jolla saadaan liikkeelle 
sekä julkista että yksityistä rahoitusta.
Lisäksi se käyttää täysin uusia välineitä, 
joilla yksittäisille toimille voidaan antaa 
kohdennettua tukea EIT-säätiön kautta.

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Se testaa uusia ja 
yksinkertaisempia lähestymistapoja 
rahoitukseen ja hallintoon ja toimii siten 
edelläkävijänä Euroopan 
innovaatiokentässä. Suuri osa vuotuisesta 
rahoitusosuudesta osoitetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille kilpailua edistävästi 
niiden vuotuisten suunnitelmien, 
tavoitteiden, saavutettujen tulosten ja 
lisäpotentiaalin arvioinnin perusteella.
Sen lähestymistapa rahoitukseen perustuu 
vahvaan vipuvaikutukseen, jolla saadaan 
liikkeelle sekä julkista että yksityistä 
rahoitusta. Lisäksi se käyttää täysin uusia 
välineitä, joilla yksittäisille toimille 
voidaan antaa kohdennettua tukea EIT-
säätiön kautta.

Or. en
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Perustelu

Vuotuisen rahoitusosuuden eri osaamis- ja innovaatioyhteisöille on perustuttava saavutettuun 
edistykseen ja aikaansaatuihin tuloksiin.

Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
Liite II – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahat 
jakautuvat seuraavasti (miljoonaa euroa):

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
Liite II – ensimmäinen tähti

Komission teksti Tarkistus

* Mukaan lukien 8975 miljoonaa euroa
tieto- ja viestintäteknologiaan, josta 
1795 miljoonaa euroa fotoniikkaan ja 
mikro- ja makroelektroniikkaan, 
4293 miljoonaa euroa nanoteknologiaan, 
kehittyneisiin materiaaleihin ja 
kehittyneeseen valmistukseen ja 
prosessointiin, 575 miljoonaa euroa
bioteknologiaan ja 1737 miljoonaa euroa
avaruuteen. Näin ollen keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden tukemiseen 
on käytettävissä 6663 miljoonaa euroa.

* Mukaan lukien 57,6 prosenttia tieto- ja 
viestintäteknologiaan, josta 20 prosenttia
fotoniikkaan ja mikro- ja 
makroelektroniikkaan, 27,6 prosenttia 
nanoteknologiaan, kehittyneisiin 
materiaaleihin ja kehittyneeseen 
valmistukseen ja prosessointiin, 
3,7 prosenttia bioteknologiaan ja 
11,1 prosenttia avaruuteen. Näin ollen 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
tukemiseen on käytettävissä 
42,8 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
Liite II – toinen tähti
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Komission teksti Tarkistus

** Tästä määrästä noin 1131 miljoonaa 
euroa voi mennä strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) hankkeiden toteuttamiseen.
Noin kolmannes voi mennä pk-yrityksille.

** Tästä määrästä noin 28,3 prosenttia voi 
mennä strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) hankkeiden toteuttamiseen.
Noin kolmannes voi mennä pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
Liite II – kolmas tähti

Komission teksti Tarkistus

*** Koko määrä asetetaan saataville 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
määrärahojen kautta. Toinen 1652 
miljoonan euron erä asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti osan "Yhteiskunnalliset 
haasteet" ja erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" talousarvioista 
alustavalta pohjalta ja 26 artiklan 
1 kohdan säädetyn arvioinnin jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 220

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Määrärahojen jakautuminen – taulukko

Komission teksti

I Huipputason tiede, josta: 27818

1. Euroopan tutkimusneuvosto 15008

2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 3505

3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie -toimet 6503
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4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset infrastruktuurit) 2802

II Teollisuuden johtoasema, josta: 20280

1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa* 15580, josta 500 EIT:lle

2. Riskirahoituksen saatavuus** 4000

3. Innovointi pk-yrityksissä 700

III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 35888

1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 9077, josta 292 EIT:lle

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja 
biotalous 4694, josta 150 EIT:lle

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 6537, josta 210 EIT:lle

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 7690, josta 247 EIT:lle

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 3573, josta 115 EIT:lle

6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat 4317, josta 138 EIT:lle

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 1542 + 1652***

Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2212

YHTEENSÄ 87740

Tarkistus

I Huipputason tiede, josta: 33,2 %

1. Euroopan tutkimusneuvosto 15,7 %

2. Tulevat ja kehitteillä olevat tieteet ja teknologiat: 3,5 %

3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie -toimet 9,1 %

4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset infrastruktuurit) 3,6 %

5. Huippuosaamisen levittäminen 0,9 %

6. Tiede ja yhteiskunta 0,4 %

II Teollisuuden johtoasema, josta: 24,0 %
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1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa* 17,2 %

2. Riskirahoituksen saatavuus** 4,0 %

3. Innovointi pk-yrityksissä 2,8 %

III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 37,7 %

1. Terveys ja hyvinvointi 10,2 %

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous 4,9 %

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 7,1 %

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 8,0 %

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 3,6 %

6. Eurooppalaisten yhteiskuntien ja yhteiskunnallisten muutosten 
ymmärtäminen 2,0 %

7. Vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Euroopassa 1,9 %

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 3,1 %

Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2,1 %

YHTEENSÄ 100 %

Or. en
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Tarkistus 221

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a

HORISONTTI 2020
Välineistö
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaisvaltaisuus, sen tavoitteiden ja 
piirteiden moninaisuus ja sen kattamien 
toimien laaja-alaisuus edellyttävät, että 
käytettävissä on erilaisia 
täytäntöönpanokeinoja ("välineitä") ja 
niitä voidaan käyttää joustavasti.
Tämän taulukon tarkoituksena on antaa 
yleiskuva Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa esitetystä välineistöstä, 
jonka käyttöön saa taloudellista tukea 
unionilta.
Välineistö perustuu tutkimuksen 
puiteohjelmista saatuun kokemukseen;
välineisiin on tehty parannuksia ja niitä 
on yleisesti pyritty yksinkertaistamaan.
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
otettu käyttöön vain hyvin pieni määrä 
uusia välineitä osallistujien 
nimenomaisesta pyynnöstä ja 
seitsemännessä puiteohjelmassa 
suoritetun pilottitestauksen jälkeen.
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Ensisijaiset tavoitteet Kuvaus Pääasiallinen rahoitus-
1/toteutusmuoto

Tuki yksittäisille henkilöille
ERC (Euroopan 
tutkimusneuvosto)

Tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta tekevät yksittäiset tutkijat Avustukset

Marie Skłodowska-Curie 
-toimet

Tutkimuskoulutus ja uralla eteneminen ja tietämyksen vaihto rajat ja alat ylittävän 
liikkuvuuden avulla

Avustukset

Tuki tutkimus- ja 
innovointiyhteistyölle

Yhteistyöhankkeet Korkeakoulut, tutkimustoimintaa harjoittavat organisaatiot ja yritykset (myös pk-yritykset)
yhteistyössä ja yhteisin tavoittein ja jaetuin valmiuksin tavoitteena saavuttaa erityisiä 
tutkimus- ja innovointituloksia

[FEST (Tulevat ja kehitteillä olevat tieteet ja teknologiat) – ylittää tieteen ja tekniikan alojen
rajat ja luo perustan täysin uusille teknologioille]

Avustukset, palkinnot, 
hankinnat

Erityistuki pk-yrityksille
Pk-yrityksille suunnattu 
toimenpide (pienyritysten 
innovaatioita tukevan 
ohjelman (SBIR) mallin 
mukainen)

Täyttää rahoitusvajeen varhaisvaiheen korkean riskin tutkimuksessa ja innovoinnissa
vaiheittaisella tuella, joka kattaa koko innovaatiosyklin ja joka kohdistetaan kaikentyyppisille 
innovoiville pk-yrityksille

Avustukset
Rahoitusvälineet (lainat ja 
pääoma)

Tuki korkean teknologian 
pk-yrityksille

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavien pk-yritysten markkinalähtöinen innovointi, 
joka kohdistuu tutkimusintensiivisille aloille

[185 artikla – SEUT]

Infrastruktuurituki Edistää kaikkien Euroopassa ja sen ulkopuolella toimivien tutkijoiden saatavilla olevia 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureja ja niiden täysimääräistä hyödyntämistä

Avustukset, hankinnat

Tuki velkarahoitukselle Poistaa puutteet, joita esiintyy velka- ja pääomarahoituksen saatavuudessa t&k- ja 
innovaatiovetoisille yrityksille ja hankkeille niiden kaikissa kehitysvaiheissa

Rahoitusvälineet (lainat ja 
pääoma)

Tuki kumppanuuksille
Julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuus

Kumppaneiden välillä tehtävä sopimus, jossa määritellään kumppanuuden tavoitteet, 
kumppaneiden sitoumukset, keskeiset suorituskykyindikaattorit ja toteutettavat tuotokset

Avustukset

                                               
1 Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on neljä perusrahoitusmuotoa: avustukset, palkinnot, hankinnat ja rahoitusvälineet (lainat ja pääoma).
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(sopimusperusteiset 
kumppanuudet)
Julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuus
(Yhteiset teknologia-
aloitteet (JTI))

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppaneiden yhteisyritykset tapauksissa, joissa ne ovat 
tavoitteiden mittavuuden ja laajuuden vuoksi perusteltuja, yksityinen sektori on 
asianmukaisesti sitoutunut ja tarvittavien resurssien suuruus niitä edellyttää

[187 artikla – SEUT]1

Julkisen sektorin sisäiset 
kumppanuudet
(ERA Net, potentiaalinen 
tuki yhteisille ohjelma-
aloitteille)

Julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien edellyttämien rakenteiden valmistelu ja 
käyttöönotto

Avustukset

Julkisen sektorin sisäiset 
kumppanuudet
(185 artikla)

Yhteinen tuki tutkimus- ja innovointiohjelman tai -toimien kehittämiselle ja 
täytäntöönpanolle alueellisen, kansallisen tai kansainvälisen tason julkisoikeudellisten 
yhteisöjen tai yhteisöjen, jotka suorittavat julkisen palvelun tehtäviä, toimesta

[185 artikla – SEUT]2

Osaamis- ja 
innovointiyhteisöt

Erittäin integroidut yhteistyöryhmät, joissa on mukana korkeakouluja, tutkimuskeskuksia, 
pieniä ja suuria yrityksiä ja muita innovaatiotoimijoita etsimässä pitkäjänteisesti ratkaisuja 
erityisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

[173 artiklan 3 kohta –
SEUT]²

Or. en

                                               
1 Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on neljä perusrahoitusmuotoa: avustukset, palkinnot, hankinnat ja rahoitusvälineet (lainat ja pääoma).
2 Perustettu yhteisö voi myös käyttää saatavilla olevia rahoitusmuotoja.
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PERUSTELUT

Seitsemännestä puiteohjelmasta Horisontti 2020 -ohjelmaan 

Horisontti 2020 -ohjelmaa koskeva komission ehdotus yhdistää ensimmäisen kerran yhteen 
yhteiseen EU:n tutkimus- ja innovointirahoitusta koskevaan strategiakehykseen (CSFRI) eri 
osatekijät, joilta tähän saakka on puuttunut yhteinen näkökulma. Ne ovat seitsemännen 
puiteohjelman seuraajat, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutti. Tätä varten on vahvistettu kaksi oikeusperustaa, jotka ovat 
teollisuutta ja tutkimusta koskevat 173 ja 182 artiklat. 

Seuraavassa luettelossa esitetään joitakin Horisontti 2020 -ohjelmassa esitetyistä osatekijöistä, 
joihin sisältyy useita Euroopan parlamentin aikaisemmin esittämiä suosituksia (Merkiesin 
mietintö, Carvalhon mietintö, Audyn mietintö ja Matiasin mietintö):
 perustutkimuksesta markkinoille johtavan koko innovointiketjun yhdistäminen yhteen 

ohjelmaan 
 selkeä keskittyminen maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin rahoittamalla 

tutkimusta ja innovointia, joka on suunnattu antamaan vastauksia kansalaisten 
huolenaiheisiin, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, elintarviketurva, energian 
niukkuus ja puhdas vesi 

 eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn voimakkaampi painottaminen 
 paremmat mahdollisuudet tiedemiehille, jotka haluavat laajentaa tiedon rajoja lisäämällä 

alhaalta ylöspäin etenevää lähestymistapaa (bottom up) soveltavien ehdotuspyyntöjen ja 
huipputeknologian (cutting edge) osuutta 

 monitieteellisyyden painottaminen uuden lisäarvon luomiseksi 
 innovointipolitiikkojen, myös sosiaalisen innovoinnin, laaja määrittely 
 edistyminen ohjelman yksinkertaistamisessa.

Jatkossa esitetään joitakin ohjelman suuntaviivoja, joita pidetään erityisen tärkeinä.

Selviytyminen kriisistä

Finanssi- ja talouskriisi on tuonut ilmi eurooppalaisen tuotantomallin heikkoudet. Jotta 
kriisistä selvittäisiin vahvempina ja Euroopan talous saataisiin takaisin raiteilleen, Eurooppa 
2020 -strategiassa panostetaan tutkimukseen ja innovointiin keinoina siirtyä tietoon 
perustuvaan talouteen, joka mahdollistaa tasapainoisemman, monipuolisemman ja 
kestävämmän kasvun.

Eurooppa 2020 -strategian puolustama korkeisiin työllisyyden, tuotannon ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tasoihin perustuva talousmalli menestyy vain, jos varmistamme tutkimus-
ja innovointijärjestelmän vakauden riittävillä taloudellisilla ja inhimillisillä resursseilla. 
Toisin sanoen T&K&I:hin suuntautuvien investointien vähentäminen vaikuttaa luonnollisesti 
tiede- ja teknologiajärjestelmän tulokseen ja sen kykyyn luoda tietoa, mikä viime kädessä 
vaikuttaa kielteisesti kilpailukykyymme ja sosiaaliseen hyvinvointiimme. Siksi on 
välttämätöntä, että määrärahojen vähentämisellä ei vahingoiteta unionin tutkimus- ja 
innovointipolitiikkaa. Päinvastoin määrärahoja on lisättävä. Tästä syystä ja siksi, että uutta 
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ohjelmaa on täydennetty innovoinnilla ja sen välineitä lisätty, esittelijä katsoo, että Horisontti 
2010 -ohjelman budjetti on kaksinkertaistettava seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna. 

Toinen jo mainittu muuttuja, josta kilpailukykymme on riippuvainen, on inhimilliset resurssit. 
Ilman tutkijoita ei ole T&K&I:tä, jolle rakentaa haluamamme talouskasvu. Komissio on 
arvioinut, että tutkimuksen investointitavoitteen asettaminen kolmeksi prosentiksi BKT:stä 
edellyttää miljoonan uuden tutkijan ottamista mukaan järjestelmään. Kaikki analyysit 
kuitenkin osoittavat, että olosuhteet eivät ole nyt parhaat näiden lukujen saavuttamiseksi: 
monet tieteenalat eivät onnistu houkuttelemaan parhaita opiskelijoita, tutkimuksen 
leikkaukset lisäävät aivovuotoa ja yhä liian suuri osuus tutkijoista jättää uransa. Nämä syyt 
ovat kannustaneet esittelijää sisällyttämään mietintöön tarkistuksia, joilla pyritään 
vahvistamaan kykyämme houkutella, säilyttää ja edesauttaa parhaita lahjakkuuksia ja 
sisällyttämään inhimillisten voimavarojen indikaattorit olennaisena osana Horisontti 2020 
-ohjelman arviointiin. 

Innovointiketjun katkeamattomuuden varmistaminen

Nykyisin on paljon kirjallisuutta, jossa unionin kilpailijoitaan alhaisemman kilpailukyvyn 
syyksi esitetään innovointiketjun tutkimuksen, innovoinnin ja talouskehityksen väliset heikot 
suhteet. Siksi esittelijä katsoo, että tutkimus- ja innovointitoimintojen yhdistäminen 
katkeamattomasti on askel hyvään suuntaan sen varmistamisessa, että tietoa ja teknologiaa 
siirretään tehokkaasti siten, että se johtaa tuotteiden, palvelujen ja työpaikkojen luomiseen.

Ohjelman uuden rakenteen vahvuus voi kuitenkin muuttua sen suurimmaksi heikkoudeksi, jos 
ohjelman osien välillä ei saavuteta tasapainoa etenkään määrärahojen osalta. Painotuksen 
siirtäminen demonstrointitoimiin, prototyyppeihin ja lähes markkinavalmiisiin hankkeisiin 
(market ready) voisi vaikuttaa perustutkimukseen – joka on usein lähde uraauurtaville 
innovaatioille, jotka luovat uusia tarpeita, markkinoita ja käyttötapoja – ja jopa varjostaa 
soveltavaa tutkimusta. Molemmat tutkimustyypit tarvitsevat pidemmän aikavälin visiota ja 
edellyttävät johdonmukaista rahoitusta.

On myös tärkeää varmistaa innovointisyklin eri vaiheiden yhdistäminen. Tämä merkitsee, että 
on entistä tärkeämpää määritellä eri aiheiden ja välineiden väliset suhteet ja varmistettava, että 
yhteydet perustutkimuksen ja markkinoiden välillä ovat johdonmukaisia ja hyvin yhdistettyjä 
teknologian siirtoprosessiin. Tässä mietinnössä esitetään joitakin tämänsuuntaisia tekijöitä, 
esimerkiksi sisäisen hallinnon parantaminen alakohtaisten ohjauskomiteoiden perustamisen 
kautta, monitieteellisyyden vahvistaminen tai konseptin toimivuuden osoittamisosuuden 
luominen pääomarahoitusvälineen yhteydessä. 

Huippuosaamisen varmistaminen 

Tieteellisen tuotoksen alalla Eurooppa on edelleen maailman suurin T&K-keskus 
Yhdysvaltojen jälkeen, mutta kilpailijamme kurovat kuitenkin eroa umpeen. Näin ollen 
Euroopan tiedeperustan huippuosaamistason korottaminen ja huomisen tieteellisten 
lahjakkuuksien kehittäminen oikeuttavat täysin esittelijän mielestä, että painopistealue 
"Huipputason tiede" saa kolmasosan ohjelman kokonaisbudjetista.
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Maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen

Tutkimus ja innovointi ovat avainasemassa Euroopan kohtaamia suuria yhteiskunnallisia 
haasteita koskevien toimivien ratkaisujen etsimisessä ja soveltamisessa. Samaan aikaan 
ratkaisujen löytäminen näihin haasteisiin tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia talouskasvun 
lisäämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. 

Ongelmien skaalan vuoksi on ymmärrettävää, että suuret yhteiskunnalliset haasteet ovat 
käytännössä samoja kuin seitsemännessä puiteohjelmassa, vaikka energia onkin siirtynyt 
Euroopan ykköshuolenaiheeksi. Siksi tämän erityistavoitteen budjettia on lisätty 
huomattavasti seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna Euroopan parlamentin monissa 
päätöslauselmissa esittämien pyyntöjen mukaisesti. Unionin tukemien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden tukemiseksi esittelijä on katsonut asianmukaiseksi varmistaa, 
että kaksi kolmasosaa painopistealueelle "Turvallinen, puhdas ja tehokas energia" suunnatusta 
rahoituksesta osoitetaan uusiutuville energioille. 

Mietinnössä säilytetään komission ehdottama rakenne muiden kuin haasteen "Osallistavat, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" osalta. Koska turvallisuus on haasteena erityinen, se 
on jaettu kahteen osaan: "Eurooppalaisten yhteiskuntien ja yhteiskunnallisten muutosten 
ymmärtäminen" ja "Vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Euroopassa". Tällä tavoin 
ensimmäisellä painopistealueella yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet ovat määrittävässä 
roolissa matkalla kohti osallistavampia ja innovoivampia yhteiskuntia. On sanomattakin 
selvää, että yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden keskeisyys tässä haasteessa ei 
heikennä perusroolia, joka näillä tieteillä on edelleen muiden kuuden haasteen käsittelyssä.

Humanististen tieteiden osalta on todettava, että vaikka on totta, että nykyiset uhat vapauden 
ja turvallisuuden alalla ovat monitahoisia ja sen vuoksi osittain käsiteltyjä muiden sosiaalisten 
haasteiden yhteydessä, niiden merkitys perustelee itsenäisen haasteen luomisen. Tämä uusi 
haaste keskittyy erityisesti eurooppalaisen turvallisuuden sisäisiä ja ulkoisia uhkia koskevien 
ratkaisujen löytämiseen ja kehittämiseen.

Horisontti 2020 -ohjelman organisationaalisen luonteen varmistaminen

Puiteohjelmat ovat olleet olennaisessa roolissa eurooppalaisen tiede- ja teknologiajärjestelmän 
organisoinnissa sellaisten toimien rahoituksen ansiosta, jotka ovat mahdollistaneet 
huippututkijoiden ja huippuideoiden käyttöönoton. Siksi yksi tämän mietinnön painopisteistä 
on ollut tällä alalla jo saavutetun perinnön suojeleminen pyrkimällä vahvistamaan kaikilla 
aloilla rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita, jotka ovat kilpailua edeltäviä ja keskikokoisia, jotta 
vastattaisiin tiettyyn suuntaukseen keskittää rahoitus suuriin hankkeisiin, jotka voisivat 
vaikeuttaa uusien osallistujien mukaan tuloa ja heikentää järjestelmän dynamismia. 

Saman logiikan mukaisesti on lisätty Marie Curie -toimia ja tutkimusinfrastruktuuritoimia 
(kiinnittäen erityistä huomiota sähköisiin infrastruktuureihin) ja painopistealueeseen 
"Huipputason tiede" on luotu uusi erityistavoite "Huippuosaamisen levittäminen ja 
osallistumisen lisääminen", jonka tavoitteena on vahvistaa tutkimusrakennetta kaikkialla 
unionin alueella. Tähän erityistavoitteeseen sisältyy aloitteita, jotka koskevat muun muassa 
ystävyystoimintaa, koulutusta ja verkostoihin pääsyä. 
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Tarve luoda synergioita rakennerahastojen ja puiteohjelman välillä on sisällytetty aina 
asianomaisiin asetuksiin ja toteutus on onnistunut vaihtelevasti. CSFRIn ja 
koheesiorahastojen yhteisen strategiakehyksen linjaaminen Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetun älykkään kasvun tavoitteen tukemiseksi kuitenkin saa aikaan, että näiden välineiden 
yhteistyö tällä uudella ajanjaksolla on välttämätöntä. Tämänsuuntaisesti komission ehdotus 
uudeksi EAKR-asetukseksi sisältää todella myönteisiä osatekijöitä, kuten molempien 
lähteiden rahoituksen yhdistäminen. Jotta yhteistyö toimisi, alueellisten viranomaisten on
kuitenkin tunnettava toistensa yliopistojen, yritysten ja tutkimuskeskusten T&K&I-aloitteet ja 
käytettävä älykkäitä erikoistumisstrategioitaan niiden tukemiseksi. On myös tärkeää, että 
kansalliset ja alueelliset viranomaiset voivat tukeutua asiantuntijaneuvontaan näiden 
strategioiden kehittämiseksi ja että komission eri yksiköt toimivat yhteistyössä niiden 
arvioinnissa.

Suuremman roolin antaminen toimijoille

Toinen tämän mietinnön ohjenuorista on ollut halu antaa tutkimuskeskuksille, yliopistoille ja 
yrityksille suurempi rooli ideoiden ehdottamisessa ja uusien mahdollisuuksien 
kartoittamisessa. Siksi on esitetty tarkistus, jonka mukaan vähintään 15 prosenttia 
painopistealueiden "Teollisuuden johtoasema" ja "Yhteiskunnalliset haasteet" 
ehdotuspyyntöihin suunnatusta rahoituksesta noudattaa alhaalta ylöspäin etenevää 
lähestymistapaa (bottom-up) ja vähintään 60 prosenttia tuleviin ja kehitteillä oleviin tieteisiin 
ja teknologioihin (FEST) suunnatusta rahoituksesta osoitetaan FESTin Open-aloitteelle. 
Esittelijä pitää myös erityisen soveliaana pk-yrityksille suunnatun välineen painotuksen 
lisäämistä siten, että sille on varmistettu oma rahoitus.

Esittelijä on myös pitänyt asianmukaisena vahvistaa tutkijoiden asemaa muissa 
ehdotuspyynnöissä avaamalla mahdollisuuden luoda alakohtaisia ohjauskomiteoita, jotka 
koostuvat riippumattomista asiantuntijoista, jotka myötävaikuttavat tutkimus- ja 
innovointisuunnitelmien määrittelyyn kunkin yhteiskunnallisen haasteen kohdalla.

Toisaalta vastausten löytämiseksi maailmanlaajuisiin haasteisiin kansalaisille olennaisen 
tutkimuksen kehittäminen edellyttää toimijoiden mahdollisimman laajaa osallistumista. Tätä 
varten uuden erityistavoitteen "Vastuullinen tutkimus ja innovointi" nojalla ehdotetaan 
sellaisten keskustelukanavien vahvistamista, joilla muutetaan kansalaisen käsitettä pelkkänä 
tutkimustulosten vastaanottajana.

Lopuksi esittelijä pitää hyvin myönteisenä, että Horisontti 2020 -ohjelmassa painotetaan myös 
käyttäjän harjoittamaa avointa innovointia.

Ohjelman esimerkillisen roolin vahvistaminen

Puiteohjelmien määrittävä piirre on ollut niiden kyky toimia esimerkkinä hyvästä 
käytännöstä. Marie Curie -toimilla ja viimeksi ERC:n apurahoilla on ollut tärkeä rooli tutkijan 
uran arvonnousussa palkkojen ja työolojen suhteen, ja yliopistot ja tutkimuskeskukset ovat 
yleistäneet käytäntöjään näillä aloilla. 

Horisontti 2020 -ohjelma ottaa askeleen eteenpäin esimerkillisessä roolissaan, kun siihen 
sisällytetään ensimmäistä kertaa sukupuolten tasa-arvoa koskeva artikla. Tässä mietinnössä on 



PE489.637v02-00 156/156 PR\905549FI.doc

FI

laajennettu sen sisältöä kaksoisulottuvuuden sisällyttämiseksi: naisten osallistumisen ja 
heidän edistämisensä vahvistaminen Horisontti 2020 -ohjelmassa ja sukupuolianalyysin 
yhdistäminen tutkimuksen sisältöön.

Samansuuntaisesti esittelijä on sisällyttänyt uuden artiklan, joka koskee ohjelman 
julkisrahoitteisessa tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn tieteellisen tiedon avointa ja 
maksutonta saatavuutta. Lisäksi sillä pyritään edistämään Horisontti 2020 -ohjelmasta 
rahoitetuista hankkeista saatujen tietojen avointa saatavuutta.

Molemmat osatekijät vaikuttavat myös selvästi määrärahojen tehokkuuteen ja 
kannattavuuteen. Naispuolisen inhimillisen pääoman tehokkaampi käyttö mahdollistaa 
kokemusten ja ideoiden määrän lisääntymisen, mikä puolestaan luo uusia mahdollisuuksia 
innovoinnin muuntamiseen talouskehitykseksi. Laajempi ja avoimempi tutkimustulosten 
levittäminen helpottaa epäilemättä sitä, että innovointiprosessi voidaan käynnistää missä 
tahansa unionin alueella. 

Horisontti 2020 -ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden korostaminen

Kansainvälinen yhteistyö on seuraavina vuosina eniten kehityspotentiaalia tarjoava ala. 
Kilpailukykymme säilyttäminen edellyttää yhteistyötä maailman edistyneimpien 
osaamiskeskusten kanssa ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisen edellytyksenä on 
työskentely koordinaatiossa useiden alan tutkijoiden kanssa, millä myötävaikutetaan tieteen 
maailmanlaajuiseen kehitykseen. Horisontti 2020 -ohjelman kolmen painopistealueen 
täytäntöönpanossa on siis otettava huomioon selkeä kansainvälinen ulottuvuus.


