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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionilla on 68 000 kilometriä rantaviivaa, ja kaikkiaan 22:lla unionin jäsenvaltiolla 
on merirajoja. Lisäksi lähes puolet unionin kansalaista asuu alle 50 kilometrin päässä 
rannikolta, viisi miljoonaa eurooppalaista työskentelee mereen liittyvillä aloilla ja yli 
5 prosenttia unionin BKT:stä on peräisin merestä tai merenkulusta. Näin ollen on selvää, että 
meriympäristö ja siihen liittyvä toiminta vaikuttaa merkittävästi Euroopan sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kehitykseen. Meriympäristön merkitys kasvaa entisestään, jos huomioidaan sen 
mahdollisuudet auttaa EU:ta vastaamaan moniin nykyajan haasteisiin. Nuo haasteet liittyvät 
muun muassa energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen, liikenteeseen, matkailuun, 
terveyteen sekä väestönkasvuun, joka lisää elintarvikkeiden kysyntää.

Tässä mielessä kalatalous on ratkaisevan tärkeä mutta samalla äärimmäisen arkaluonteinen 
voimavara EU:n kansalaisille. EU:ssa kulutetaan vuosittain noin 12 miljoonaa tonnia 
(55 miljardin euron arvosta) kalastustuotteita, ja EU onkin yksi tärkeimmistä markkina-
alueista maailmassa. Tällä hetkellä EU:n tuotanto ei kuitenkaan kata sisäistä kulutusta.

Unioni ja meriympäristö ovat riippuvaisia toisistaan. Siksi tarvitaan laadukasta merien ja 
merenkulun tutkimusta, koska se voi auttaa ymmärtämään ja suojelemaan merien 
ekosysteemejä. Tutkimuksen tavoitteena on myös edistää kestävää kalataloutta, joka huomioi 
ympäristön ja rannikko- ja saariyhteisöjen sosioekonomiset tarpeet. 

Merien biologisesta monimuotoisuudesta on yhä tutkimatta yli 90 prosenttia Luotettavien 
tieteellisten tietojen puute hankaloittaa entisestään tavoitetta, jonka mukaan kalakantoja pitäisi 
hallita kestävästi Euroopan vesialueilla. Meriympäristöstä on ehdottomasti saatava riittävää ja 
luotettavaa tietoa, ja tiedon keräämistä pitäisikin lisätä niin paljon kuin mahdollista alaan 
liittyvillä tutkimushankkeilla ja yhteistyöllä.

Viime vuosina EU on investoinut järjestelmällisesti merien ja merenkulun tutkimukseen. 
Tavoitteena on kehittää innovatiivisia teknisiä menetelmiä, joiden avulla voitaisiin hyödyntää 
meriympäristön valtavat mahdollisuudet ja luoda kasvua ja työpaikkoja mutta varmistaa 
samalla luonnonvarojen, elintarvikkeiden, energian ja biologisten varojen kestävä käyttö. 
Nykyisessä seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa on kohdennettu huomattavasti – ei 
kuitenkaan riittävästi – määrärahoja kalatalouteen, vesiviljelyyn ja meribioteknologiaan. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa lisätään tutkimuksen määrärahoja. Näin ollen myös merien 
ja merenkulun tutkimukseen kohdennettuja määrärahoja olisi lisättävä.

Monialainen tutkimus on ehdottoman tärkeää, jotta merien ekosysteemejä voitaisiin ymmärtää 
paremmin ja jotta kalakantoja voitaisiin hoitaa kestävästi. Merien ja merenkulun 
tutkimuksessa olisi lisättävä teollisia, akateemisia ja julkisia kumppanuuksia. Yksityiset 
toimijat, erityisesti pk-yritykset, olisi myös saatava osallistumaan aktiivisemmin 
innovatiivisten teknologioiden ja menetelmien kehittämiseen sekä soveltavan tutkimuksen 
edistämiseen. Eri tieteenalojen välisiä, monialaisia ja eri toimialojen välisiä kumppanuuksia 
tukemalla voidaan ymmärtää paremmin vesiympäristöä. Se taas edesauttaa väistämättä 
kestävää kalataloutta ja vesiviljelyä. Tässä yhteydessä voitaisiin myös arvioida, edistäisikö 
erityisen osaamis- ja innovaatioyhteisön perustaminen Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin yhteyteen merien ja merenkulun tutkimusta.
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Olisi myös pohdittava yhteistyön lisäämistä koheesiopolitiikkaan, aluepolitiikkaan ja 
rakennerahastoihin liittyvien tutkimusohjelmien kanssa, koska kalatalousalan innovointia, 
tutkimusta ja kilpailukykyä varten on luotava kokonaisvaltainen, dynaaminen ja alueellinen 
lähestymistapa. Tällainen synergia helpottaisi järkevien erityisstrategioiden luomista ja 
parantaisi unionin eri alueiden valmiuksia vastata nykyajan haasteisiin. Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimet on myös koordinoitava tehokkaasti Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta rahoitettavien toimien kanssa, ja niiden on myös täydennettävä toisiaan. 

Tutkijoiden ja sidosryhmien välille on luotava keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. Edellä 
mainittujen osallistuminen parantaisi tieteellisen tiedon ja osaamisen laatua, mikä on tarpeen, 
jotta merien luonnonvaroja voidaan hoitaa kestävästi. Kalatalousalalla ollaan usein sitä mieltä, 
että tutkimus haittaa kalastusta. Näin ei pitäisi olla. Euroopan kalatalousalan kansainvälinen 
kilpailukyky voitaisiin varmistaa edistämällä tutkijoiden liikkuvuutta, kansainvälistä 
yhteistyötä, korkean tason koulutusta, kehittynyttä teknologiaa sekä ottamalla käyttöön 
keinoja, joilla kannustetaan osallistumaan kalatalousalan toimintaan. Hyvien käytäntöjen 
vaihto ja nykyisten tutkimusohjelmien tulosten tehokas käyttö siten, että ne ovat kaikkien 
saatavilla, voisi myös auttaa kaventamaan tutkijoiden ja sidosryhmien välistä kuilua. 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti myös siihen, että merien ja merenkulun tutkimus on 
sisällytetty yksiselitteisesti Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Tutkimuksen tavoitteeksi olisi 
asetettava merien ja valtamerien tuottavuuden varmistaminen kestävällä kalataloudella ja 
vesiviljelyllä. Meritieteen ja -tekniikan valtavat mahdollisuudet jäävät kuitenkin 
hyödyntämättä, jos tähän ei varata riittäviä määrärahoja, jolloin myös merien kalakantoja 
ylikalastetaan ja ne kuolevat lopulta sukupuuttoon. EU:n pitäisi perustaa erityinen 
budjettikohta monialaisille toimille, jotta merien ja merenkulun monisäikeisten 
yhteiskunnallisten haasteiden välille voidaan luoda mahdollisia synergiaetuja.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
teknologista perustaansa toteuttamalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA), 
jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja 
teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan 
unionin kilpailukyvyn kehittämistä muun 
muassa teollisuuden osalta. Näiden 

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

tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen ja demonstrointiin liittyviä 
toimia, edistettävä kansainvälistä 
yhteistyötä, levitettävä ja optimoitava 
tuloksia ja tuettava laadukasta ja 
kohdennettua koulutusta ja liikkuvuutta.

Perustelu

Koulutus on kohdennettava siten, että siinä huomioidaan unionin kansalaisten todelliset 
tarpeet.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'tutkimus- ja innovointitoimilla' 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
demonstrointiin ja innovointiin liittyvien 
toimien koko kirjoa, mukaan lukien 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa tehtävän 
yhteistyön edistäminen, tulosten 
levittäminen ja optimointi sekä tutkijoiden 
koulutuksen ja liikkuvuuden edistäminen 
unionissa;

a) 'tutkimus- ja innovointitoimilla' 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
demonstrointiin ja innovointiin liittyvien 
toimien koko kirjoa, mukaan lukien 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa tehtävän 
yhteistyön edistäminen, tulosten 
levittäminen ja optimointi sekä tutkijoiden
laadukkaan ja kohdennetun koulutuksen 
ja liikkuvuuden edistäminen unionissa;

Perustelu

Koulutus on kohdennettava siten, että siinä huomioidaan unionin kansalaisten todelliset 
tarpeet.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
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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.

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,
ilmastonmuutokseen, tuottaviin meriin ja 
valtameriin, kestävään kehitykseen,
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.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 kappale – b kohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous,
kestävät ja tuottavat meret ja valtameret 
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biotalous sekä biotalous

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous,
kestävät ja tuottavat meret ja valtameret 
sekä biotalous

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2. 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 
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bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen osoittaa. On 
olemassa vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ekosysteemipalvelujen 
tuottamiseksi maatalousmaasta, metsistä, 
meristä ja makeista vesistä yhdistämällä 
agronomiset ja ympäristötavoitteet 
kestävämmäksi tuotannoksi.

bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen osoittaa. On 
olemassa vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ekosysteemipalvelujen 
tuottamiseksi maatalousmaasta, metsistä, 
meristä ja makeista vesistä sekä 
vesiviljelylaitoksista yhdistämällä 
agronomiset ja ympäristötavoitteet 
kestävämmäksi tuotannoksi.

Perustelu

Vesiviljelylaitokset pitäisi ottaa mukaan, koska ne vaikuttavat meriympäristöön ja edistävät 
kestävää tuotantoa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biotalouden pohjan muodostavat 
maatalous, metsätalous ja kalatalous 
yhdessä biopohjaisten teollisuudenalojen.
Biotalous muodostaa suuret ja jatkuvasti 
kasvavat markkinat, joiden arvoksi 
arvioidaan 2 biljoonaa euroa. Se tarjosi 20 
miljoonaa työpaikkaa ja työllisti 9 
prosenttia unionin työvoimasta vuonna 
2009. Investoinnit tähän yhteiskunnalliseen 
haasteeseen liittyvään tutkimukseen ja 
innovointiin antavat Euroopalle 
mahdollisuuden saavuttaa johtoasema 
näillä markkinoilla.

Biotalouden pohjan muodostavat 
maatalous, metsätalous, kestävä kalatalous
ja vesiviljely yhdessä biopohjaisten 
teollisuudenalojen kanssa. Biotalous 
muodostaa suuret ja jatkuvasti kasvavat 
markkinat, joiden arvoksi arvioidaan 2 
biljoonaa euroa. Se tarjosi 20 miljoonaa 
työpaikkaa ja työllisti 9 prosenttia unionin 
työvoimasta vuonna 2009. Investoinnit 
tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen 
liittyvään tutkimukseen ja innovointiin 
antavat Euroopalle mahdollisuuden 
saavuttaa johtoasema näillä markkinoilla.
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Perustelu

Kestävän kalatalouden ja vesiviljelyn merkitystä biotaloudessa ei pitäisi aliarvioida.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ne edistävät myös osaltaan Eurooppa 2020 
-strategian ja sen lippulaivahankkeiden
"Innovaatiounioni" ja "Resurssitehokas 
Eurooppa" tavoitteiden saavuttamista. 
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 
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 

Ne edistävät myös osaltaan Eurooppa 2020 
-strategian ja sen lippulaivahankkeiden
"Innovaatiounioni" ja "Resurssitehokas 
Eurooppa" tavoitteiden saavuttamista. 
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 
rannikkoalueiden sekä meriympäristön
kehittämiseksi. Elintarviketurvaan, 
kestävään maatalouteen sekä kestävään 
kalatalouteen ja vesiviljelyyn ja yleiseen 
biotalouteen liittyvät haasteet ovat 
luonteeltaan alueellisia, kansallisia,
yleiseurooppalaisia ja maailmanlaajuisia.
Unionin tason toimet ja niiden tehokas 
yhteensovittaminen 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,
tiedeyhteisön, yritysten, 
maanviljelijöiden/tuottajien,
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liittyviin unionin politiikan aloihin.
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

kalastajien/vesiviljelytuottajien,
neuvonantajien, päätöksentekijöiden 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.

Perustelu

Päätöksentekijöillä voi olla suuri merkitys. Heidän pitäisi arvioida ja ottaa huomioon sekä 
merien ekosysteemien että tärkeiden sidosryhmien todelliset tarpeet ennen päätösten 
tekemistä. Kalatalouden ja vesiviljelyn merkitystä biotaloudessa ei pitäisi aliarvioida.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 
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 

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 
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 
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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.

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, sisävesien ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Haasteisiin perustuvia toimia, joissa 
keskitytään yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin hyötyihin ja biotalouteen 
liittyvien sektoreiden ja markkinoiden 
uudenaikaistamiseen, tuetaan monialaisen 
tutkimuksen kautta, joka edistää
innovointia ja johtaa uusien käytäntöjen, 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseen.
Innovointiin sovelletaan laaja-alaista 
lähestymistapaa, joka kattaa teknologisen, 
ei-teknologisen, organisatorisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen innovoinnin ja 
muun muassa uudet liiketoimintamallit, 
brändin rakentamisen ja palvelut.

Haasteisiin perustuvia toimia, joissa 
keskitytään sosiaalisiin ja taloudellisiin 
hyötyihin ja biotalouteen liittyvien 
sektoreiden ja markkinoiden 
uudenaikaistamiseen, tuetaan monialaisen 
tutkimuksen, eri aihealueiden monialaisen 
tarkastelun sekä tutkijoiden ja kaikkien 
tärkeiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
lisäämisen kautta, ja edistetään näin
innovointia ja edetään uusien käytäntöjen, 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseen.
Innovointiin sovelletaan laaja-alaista 
lähestymistapaa, joka kattaa teknologisen, 
ei-teknologisen, organisatorisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen innovoinnin ja 
muun muassa uudet liiketoimintamallit, 
brändin rakentamisen ja palvelut.

Perustelu

Tehokas ja koordinoitu tutkimus ja monialainen lähestymistapa ovat tarpeen, kun ajatellaan 
kaikkia niitä haasteita, joihin EU:n on vastattava. Tässä työssä tarvitaan kaikkien 
sidosryhmien tietoa ja asiantuntemusta.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – c alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

c) Elollisten vesiluonnonvarojen 
potentiaalin hyödyntäminen

c) Kalastuksen, vesiviljelyn, 
meribioteknologioiden ja 
vesiluonnonvarojen potentiaalin 
hyödyntäminen kestävän 
kalastuksenhoidon avulla

Perustelu

Vesiympäristö käsittää sekä elolliset että elolliset luonnonvarat. Tarvitaan kestävää 
kalastuksenhoitoa, jossa huomioidaan niin ekosysteemien kuin kalastajien tarpeet.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään "sinisen"
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä sekä sisävesistä 
(makea vesi, suolainen vesi ja murtovesi)
saatavan sosiaalisen ja taloudellisen 
hyödyn/tuoton maksimoimiseksi.
Tuottavat meret ja valtameret voivat taata 
meritalousalojen hyvinvoinnin sekä 
merten biologisen monimuotoisuuden 
suojelun, kun kehitetään kestävää 
kalastusta ja vesiviljelyä. Toimissa 
keskitytään elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
vesiviljelyä, joka kattaa kaikki 
merkitykselliset vesieliölajit ja 
tuotantojärjestelmät, maailmanlaajuisen 
talouden puitteissa sekä meri-innovoinnin 
lisäämiseen bioteknologian avulla älykkään
"sinisen" kasvun vauhdittamiseksi. Sen 
avulla voidaan löytää kestäviä ja 
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innovatiivisia ratkaisuja, jotta merien 
merkittävät mahdollisuudet voitaisiin 
hyödyntää. Koska elollisten 
vesiluonnonvarojen hyödyntäminen ja 
ympäristö liittyvät tiiviisti toisiinsa, 
tavoitteena on edistää monialaista meriä 
ja merenkulkua koskevaa tieteellistä ja 
teknistä osaamista, jotta meri- ja 
merenkulkuteollisuuden mahdollisuudet 
voidaan hyödyntää paremmin 
unohtamatta kuitenkaan meriympäristön 
suojelua ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista. 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 ja 
Euroopan kala- ja äyriäisalan (mukaan 
lukien koko tuotantoketju ja kuluttajat) 
taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
varmistamiseksi. Monialaisia toimia 
varten perustetaan erityinen 
budjettikohta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3. alakohta – c alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kohdennettu tutkimus on tärkeää, jotta 
voidaan vastata ekosysteemien sekä 
kalatalous- ja vesiviljelyalan todellisiin 
tarpeisiin. Tämä edellyttää tutkijoiden ja 
kaikkien sidosryhmien (kuten kalastajien, 
yritysten, kuluttajien ja 
päätöksentekijöiden) yhteistyötä sekä 
nykyisten keskeisten tutkimuslaitosten 
tekemän tutkimuksen tehokasta 
koordinointia. Näin lisätään keskinäistä 
luottamusta sidosryhmien ja tiedeyhteisön 
välillä, mikä edistää meren 
luonnonvarojen kestävää hoitoa pitkällä 
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aikavälillä. Hyvien käytäntöjen vaihto ja 
nykyisistä tutkimusohjelmista saatujen 
tulosten tehokas käyttö siten, että 
tutkimustulokset ovat kaikkien saatavilla, 
voi myös olla ratkaisevan tärkeää. Koska 
luotettavaa tieteellistä tietoa on saatavilla 
erittäin vähän, nykyisiä mekanismeja 
(kuten Euroopan meripoliittinen 
seurantakeskus ja tietoverkko, EMODnet) 
olisi vahvistettava. Unionin olisi 
käynnistettävä uusia tutkimushankkeita 
tietojenkeruun ja tietojen helpon ja 
maksuttoman saannin edistämiseksi.

Perustelu

Keskinäisen luottamuksen ilmapiiri tutkijoiden ja kalatalousalan edustajien (kuten eri 
teollisuusalat, pk-yritykset, kuluttajat ja päätöksentekijät) välillä on tärkeää, jotta voidaan 
lisätä tieteellistä tietoa ja tietämystä eri toimenpiteiden tehokkaan toteuttamisen 
varmistamiseksi. Kohdennettu tutkimus ja luotettava tieteellinen tieto auttavat osaltaan 
vastaamaan alan teknisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin sekä täyttämään 
ympäristövaatimukset.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3. alakohta – c alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On myös edistettävä merien ja 
merenkulun tutkijoiden sekä muiden 
alojen (ympäristö, energia, liikenne jne.) 
tutkijoiden välistä yhteistyötä ja 
vahvistettava näiden välisiä yhteyksiä. 
Alat täydentävät toisiaan, joten niiden 
välisiä yhteyksiä on lujitettava.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3. alakohta – c alakohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä on pyrittävä 
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kaventamaan perustutkimuksen ja 
soveltavan tutkimuksen välistä etäisyyttä 
ja korostettava, että tutkimuksen alalla 
huippuosaaminen kattaa niin perus- kuin 
soveltavan tutkimuksen.

Perustelu

"Huippuosaamisen portaikko" on keskeinen osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, mutta on 
muistettava, että huippuosaaminen käsittää myös soveltavan tutkimuksen. Puiteohjelmassa 
kiinnitetään huomiota innovointiin sekä osaamisen ja tutkimuksen soveltamiseen käytännössä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3. alakohta – c alakohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Synergia ja yhteistyön tiivistäminen 
rakennerahastojen kanssa tukee osaltaan 
meriä ja merenkulkua koskevaa 
tutkimusta, ja sillä on myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ja myös sosiaalisia 
ja taloudellisia vaikutuksia. Hankkeen 
rahoittaminen eri lähteistä auttaa myös 
lisäämään alueiden osallistumista 
unionin tutkimustoimiin.

Perustelu

Meriympäristö ja siihen liittyvä toiminta ovat keskeisessä asemassa Euroopan sosiaalisessa 
ja taloudellisessa kehityksessä. Aivan erityisesti tämä pätee unionin alueelliseen kehitykseen. 
Yhteistyö rakennerahastojen kanssa vaikuttaa myönteisesti kansallisesti ja alueellisesti 
kohdennettujen toimien kautta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3. alakohta – c alakohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön tiivistäminen ja 
asianmukainen koordinointi Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston kanssa on 
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tärkeää, jotta voidaan välttää 
päällekkäisyydet sekä tukea 
kalatalousalan aktiivista osallistumista 
unionin hankkeisiin.

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvien toimien tehokas yhteensovittaminen ja 
täydentäminen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimien kanssa on 
tarpeen, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3. alakohta – c alakohta – 1 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta toimet olisivat yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia, niissä on 
noudatettava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa ja 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön.

Perustelu

EU ei ole onnistunut toteuttamaan ylhäältä alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa 
kalatalousalalla. Onkin käynyt selväksi, että yhteydenpitoa sidosryhmiin on parannettava. 
Alueilla on suuri merkitys merien ja merenkulun tutkimuksessa. Rannikko- ja saariyhteisöt 
voivat edistää tutkimusta ja innovointia asiantuntijuutensa ja käytännön osaamisensa 
ansiosta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.3. alakohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
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teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen maan-
ja merenkäyttöön sekä maan- ja 
merenkäytön muutokset.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 
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.

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
kasvavat vaikutukset, kuten valtamerten 
happamoituminen, valtamerivirtausten 
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 
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.



PE492.588v02-00 18/21 AD\913182FI.doc

FI

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 haasteita 
ovat vedenkäyttö 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
vedenkäytön tehokkuutta ja raaka-aineita
koskevia eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 
vertailuperusteita; lisäksi työterveyttä, -
hygieniaa ja -turvallisuutta koskevan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
tehostamiseen liittyvien ILO:n suositusten 
noudattaminen;
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – IV osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous,
tuottavat meret ja valtameret sekä
biotalous

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – IV osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan maatalous- ja kalastuspolitiikan
kehityksen, täytäntöönpanon ja seurannan 
tukeminen, mukaan lukien elintarvikkeiden 
turvallisuus ja elintarviketurva ja 
biotalouden kehittäminen esimerkiksi 
satoennusteiden, tieteellisten ja 
sosioekonomisten analyysien ja 
mallintamisen avulla.

Euroopan maatalous-, kalastus- ja 
vesiviljelypolitiikan kehityksen, 
täytäntöönpanon ja seurannan tukeminen, 
mukaan lukien elintarvikkeiden 
turvallisuus ja elintarviketurva ja 
biotalouden kehittäminen esimerkiksi 
satoennusteiden, tieteellisten ja 
sosioekonomisten analyysien ja 
mallintamisen sekä kalastuksenhoidon 
tieteellisen ja teknisen perustan avulla.

Perustelu

Tieteellinen ja tekninen perusta edistää kestävää kalastuksenhoitoa esimerkiksi siten, että 
pyydyksiä ja muita välineitä voidaan käyttää valikoivammin ja ympäristöystävällisemmin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja.



PE492.588v02-00 20/21 AD\913182FI.doc

FI

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.

Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, olemassa olevien 
tutkimusvahvuuksien liian vähäinen käyttö 
taloudellisen tai yhteiskunnallisen arvon 
tuottamiseen, markkinoilla 
hyödynnettävien tutkimustulosten puute, 
yritystoiminnan ja yrittäjähenkisyyden
vähäisyys, julkisten t&k-investointien 
vähäisyys, huippuosaamiskeskusten 
resurssit, myös henkilöresurssit, jotka 
eivät riitä maailmanlaajuiseen kilpailuun,
sekä liialliset esteet Euroopan tason 
yhteistyölle korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan 
osaamiskolmiossa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – V osa – 3 kohta – c alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

c) Lahjakkaiden, osaavien ja 
yrittäjähenkisten ihmisten kehittäminen 
koulutuksen avulla

c) Lahjakkaiden, osaavien ja 
yrittäjähenkisten ihmisten kehittäminen
laadukkaan ja kohdennetun koulutuksen 
avulla

Perustelu

Koulutus on kohdennettava siten, että siinä huomioidaan unionin kansalaisten todelliset 
tarpeet.
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