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Tarkistus 6
Petru Constantin Luhan

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

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

Or. ro

Tarkistus 7
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan korkeakoulut, tutkimuslaitokset,
yritykset ja erityisesti pk-yritykset 
osallistumaan vahvalla panoksella, ja sen 
olisi oltava avoin uusille osallistujille, 
koska se kokoaa yhteen yhteiseen 

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan korkeakoulut, tutkimuslaitokset,
yritykset, julkisen sektorin tutkimus- ja
innovointilaitokset, yhteiskuntatieteelliset 
organisaatiot ja erityisesti pk-yritykset 
osallistumaan vahvalla panoksella, ja sen 
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strategiseen kehykseen kattavan 
valikoiman tutkimuksen ja innovoinnin 
tukimuotoja, tarjoaa entistä selkeämmän 
tukimuotojen valikoiman, ja koska siinä 
käytetään osallistumissääntöjä, joiden 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä.

olisi oltava avoin uusille osallistujille, 
koska se kokoaa yhteen yhteiseen 
strategiseen kehykseen kattavan 
valikoiman tutkimuksen ja innovoinnin 
tukimuotoja, tarjoaa entistä selkeämmän 
tukimuotojen valikoiman, ja koska siinä 
käytetään osallistumissääntöjä, joiden 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa tutkimus- ja innovointitoimintaa harjoitetaan yhdessä 
julkisviranomaisten kanssa, mutta kuitenkin ilman yliopistojen tai akateemisten laitosten 
osallistumista. Tarkistus selventää, että asetus kattaa myös tällaisen tutkimus- ja 
innovointitoiminnan. Toiseksi on tärkeää mahdollistaa työmarkkinaosapuolten osallistuminen 
erityisesti sosiaalisen innovoinnin alalla.

Tarkistus 8
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Unionin alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla on tärkeä rooli 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
kehittämisessä ja sen varmistamisessa, 
että unionin erilaisia rahoitusvälineitä 
koordinoidaan tehokkaasti. Niiden olisi 
erityisesti edistettävä yhteyttä Horisontti 
2020 -ohjelman ja rakennerahastojen 
välillä yhdessä älykkääseen 
erikoistumiseen perustuvien alueellisten 
innovointistrategioiden kanssa. Alueet 
ovat myös merkittävässä asemassa 
Horisontti 2020 -ohjelman tulosten 
levittämisessä ja soveltamisessa, kun ne 
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tarjoavat täydentävää rahoitusta 
esimerkiksi julkisen sektorin sopimusten 
kautta.

Or. it

Tarkistus 9
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja
innovaatiokysymyksiin edistämällä
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville,
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 -
puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita, Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä 
kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
yhteiskunnan toimijoiden (tutkijat, 
poliitikot ja teollisuus) aktiivista ja
asiantuntevaa osallistumista tutkimus- ja
innovointiprosessiin. Samoin olisi 
taattava sukupuoleen liittyvien 
näkökohtien huomioonottaminen, 
edistettävä huippuluokan tiedekasvatusta,
varmistettava etiikkaa koskevan 
lainsäädännön noudattaminen ja 
edistettävä korkeiden eettisten normien 
kehittämistä ja noudattamista koko 
maailmassa, parannettava julkisin varoin 
tuetun tutkimuksen saatavuutta ja käyttöä 
erityisesti tieteellisten julkaisujen ja 
tietojen osalta, kehitettävä vastuullisia 
tutkimuksen, innovoinnin ja hallinnon 
kehyksiä, joissa otetaan huomioon 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
huolenaiheet ja odotukset, ja vahvistettava
kansalaisten osallistumista Horisontti 2020
-toimiin liittyvien tutkimusprioriteettien 
määrittämiseen.

Or. en
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Tarkistus 10
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, edistämällä 
tutkimusta ja innovointia myös pienissä 
yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa,
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

Or. sv

Perustelu

Monet pienet eurooppalaiset yliopistot ovat tällä hetkellä huippuosaamiskeskuksia älykkään 
erikoistumisen ansioista. Ne eivät saa joutua millään tavoin epäsuotuisaan asemaan 
Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Tarkistus 11
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
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kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa olisi
tuettava kansalaisille ja 
kansalaisyhteiskunnalle suunnatulla
tutkimus- ja innovaatiokysymyksiä 
koskevalla tehokkaalla 
tiedotuskampanjalla edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

Or. ro

Tarkistus 12
Petru Constantin Luhan

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 ja edistettävä 
uusien työpaikkojen luontia tällä alalla.
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.

Or. ro

Tarkistus 13
Miroslav Mikolášik
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot.
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan.
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava ihmisoikeuksia sekä
eettisiä perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot.
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan.
Horisontti 2020 -ohjelmasta 
rahoitettavissa tutkimustoimissa olisi 
noudatettava jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä ja tapoja. Kaikki toimet 
olisi toteutettava siten, että varmistetaan 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 14
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
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kädessä sen lopettamiseen kokonaan. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

kädessä sen lopettamiseen kokonaan. 
Horisontti 2020 -ohjelmasta 
rahoitettavissa tutkimustoimissa olisi 
noudatettava jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä ja tapoja. Kaikki toimet 
olisi toteutettava siten, että varmistetaan 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15
Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei 
nimenomaisesti tue ihmisalkion
kantasolujen käyttöä. Ihmisalkion tai 
aikuisen kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei 
pitäisi rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole 
antaneet sille tarvittavia hyväksyntöjä. 
Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25) Olisi kiinnitettävä huomiota siihen, 
että jäsenvaltioiden kansallisissa 
lainsäädännöissä on huomattavia eroja 
suhtautumisessa tutkimukseen, jossa 
käytetään ihmisalkioita ja ihmisalkion
kantasoluja. Unionin tutkimuspolitiikka 
ei saisi johtaa jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen.
Komission olisi muistettava 
seitsemännestä puiteohjelmasta 
antamansa lausuma, jonka mukaan se 
jatkaa nykyistä käytäntöä eikä esitä 
sääntelykomitean hyväksyttäväksi 
ehdotuksia hankkeiksi, joihin sisältyvissä 
tutkimustoimissa ihmisalkioita tuhotaan 
esimerkiksi kantasolujen tuottamiseksi.1 

Sitoumus olisi sisällytettävä tähän 
asetukseen oikeusvarmuuden ja 
jatkuvuuden takaamiseksi.
__________________
1 Euroopan yhteisön seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1982/2006/EY liitteenä 
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olevan, 6 artiklaa koskevan komission 
lausuman 12 kohta (EUVL L 412, 
30.12.2006, s. 1).

Or. en

Tarkistus 16
Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Unionin tutkimuspolitiikassa ja 
tutkimusrahoituksessa olisi varmistettava, 
että tutkijat, joiden tutkimusta rahoitetaan 
Euroopan unionin talousarviosta, 
patentoivat keksintönsä unionissa. EU:n 
rahoituksen ulkopuolelle olisi suljettava 
tutkimus, jonka tuloksia ei voida 
patentoida, jotta voidaan varmistaa 
Euroopan unionin talousarvion 
vastuullinen käyttö.

Or. en

Tarkistus 17
Jens Nilsson

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 

(26) 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 alueellisten 
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ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

kumppanuuksien avulla, joilla voidaan 
erityisesti edistää kansallisten, alueellisten
ja paikallisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

Or. sv

Perustelu

Alueet ja alueelliset kumppanuudet olisi otettava mukaan tutkimus- ja innovointijärjestelmien 
suunnitteluun ja kehittämiseen älykkään erikoistumisen strategioiden yhteydessä.

Tarkistus 18
Nuno Teixeira

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. 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. Asianmukainen niveltäminen 
koheesiopolitiikan varojen kanssa ja 
koordinoidut toimet vähentävät osaltaan 
tutkimuksen ja innovoinnin kuilua 
Euroopan unionissa, kun otetaan 
huomioon SEUT-sopimuksen 174 ja 
349 artiklassa sekä 355 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
erityispiirteet.
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Perustelu

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

Tarkistus 19
Miroslav Mikolášik

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. 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. Siksi komission 22 päivänä 
maaliskuuta 2012 esittämässä 
työasiakirjassa synergiavaikutuksista 
Horisontti 2020 -ohjelman ja 
koheesiopolitiikan rahastojen välillä 
määritetään huippuosaamisen periaatteet, 
joita olisi noudatettava tutkimuksessa ja 
kehittämisessä sekä
aluekehityspolitiikassa.

Or. en
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Tarkistus 20
Petru Constantin Luhan

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. 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. Synergia ei saisi rajoittua 
vain hankkeiden täydentävään 
rahoitukseen, koska ammatillisten 
suhteiden ja valmiuksien kehittäminen ja 
erityisesti taitotiedon siirtäminen voisivat 
olla merkittäviä synergian muotoja.

Or. ro

Tarkistus 21
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Horisontti 2020 -ohjelman tulosten 
optimoimiseksi komission olisi samoin 
kannustettava alueellisia sidosryhmiä 
luomaan alueellisia strategioita, joiden 
avulla yhdistetään tämänhetkisiä julkisen 
ja yksityisen rahoituksen muotoja EU:n 
tasolla.
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Tarkistus 22
Jens Nilsson

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 kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten ohjelmien kanssa. Nämä 
voivat olla muodoltaan myös julkisen 
sektorin sisäisiä kumppanuuksia.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa tutkimus- ja innovointitoimintaa harjoitetaan yhdessä 
julkisviranomaisten kanssa, mutta kuitenkin ilman yliopistojen tai akateemisten laitosten 
osallistumista. Tarkistus selventää, että asetus kattaa myös tällaisen tutkimus- ja 
innovointitoiminnan.

Tarkistus 23
Salvatore Caronna

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 

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 
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varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

työllistämismahdollisuuksia, lisätä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja varmistaa Euroopan 
kestävä kasvu ja kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä.

Or. it

Tarkistus 24
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
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.

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen
vähimmäismäärä on 3,64 prosenttia 
kokonaistalousarviosta siten kuin liitteessä 
II esitetään.

Or. en
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Tarkistus 25
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) niillä on läheiset taloudelliset ja 
maantieteelliset yhteydet unioniin;

iii) niillä on läheiset taloudelliset ja 
maantieteelliset yhteydet unioniin tai niillä 
on erityiset historialliset ja kulttuuriset 
siteet unionin jäsenvaltioihin;

Or. pt

Perustelu

Historialliset ja kulttuuriset siteet olisi myös otettava huomioon kolmansien maiden 
assosioitumisessa puhtaasti taloudellisten ja maantieteellisten yhteyksien ohella, sillä suhteet 
jäsenvaltioihin voivat hyödyttää tämän alan kansainvälistä yhteistyötä.

Tarkistus 26
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta kansalaisia ja 
kansalaisyhteiskuntaa voidaan edelleen 
houkutella osallistumaan tutkimukseen, 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista edistäviä, seitsemännen 
puiteohjelman yhteydessä käynnistettyjä 
ohjelmia on jatkettava Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa sekä erillisenä 
ohjelmana että erityistoimina etenkin 
yhteiskunnallisten haasteiden puitteissa.
On käynnistettävä osallistavaa tutkimusta 
koskevia erityisiä ehdotuspyyntöjä, kun 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt johtavat 
tutkimus- ja innovointitoimia tai kun 
kyseiset järjestöt ja kansalaiset 
osallistuvat puiteohjelmaan aktiivisesti 
osana hanketta.
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Tarkistus 27
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 28
Heide Rühle

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 ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien puitteissa 
laadittujen tutkimus- ja 
innovaatiolinjausten olennaiset näkökohdat 
otetaan kattavasti huomioon, edellyttäen, 
että ne on laadittu monenlaisia 
asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullen.
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Tarkistus 29
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yritysten sosiaaliseen vastuuseen 
liittyvien toimien on oltava monialaisia ja 
monikulttuurisia, ja niissä on oltava 
vahva alueellinen panos. Tämä edellyttää 
alueellista yhteistyötä unionin tasolla sekä 
pyrkimystä huippuosaamiseen 
alueellisella tasolla erityisten ohjelmien 
avulla.

Or. it

Tarkistus 30
Jens Nilsson

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 

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 
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lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen, 
tutkimus- ja innovointitoimien 
mahdollistamiseen myös pienissä 
paikallisissa ja alueellisissa 
tutkimuskeskuksissa ja tutkijoiden alojen 
välisen ja rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Or. en

Perustelu

Monet pienet eurooppalaiset yliopistot ovat tällä hetkellä huippuosaamiskeskuksia älykkään 
erikoistumisen ansioista. Ne eivät saa joutua millään tavoin epäsuotuisaan asemaan 
Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Tarkistus 31
Petru Constantin Luhan

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 
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 sekä 
teknologisen riippuvuuden vähentämiseen 
kolmansista maista.
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Tarkistus 32
Miroslav Mikolášik

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 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan,
eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä 
koskevan tutkimuksen kehittämiseen,
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa,
eettisesti vastuulliseen tutkimukseen ja 
innovointiin, mukaan lukien 
sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 33
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
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Tutkijoiden urat
Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön noudattamalla asetusta 
(EU) N:o xx/2013 [osallistumissäännöt], 
jolla vahvistetaan osaltaan tutkijoiden 
sisämarkkinoita ja lisätään tutkijoiden 
urien houkuttelevuutta unionissa 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
ottaen huomioon, että puiteohjelmasta 
tuetut toimet ovat luonteeltaan 
kansainvälisiä.

Or. en

Tarkistus 34
Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

a) a) lisääntymis-, hoito- tai tieteellisessä 
tarkoituksessa tehtävään ihmisen 
kloonaukseen liittyvä tutkimus,

Or. en

Tarkistus 35
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen perimää muussa kuin 
ennaltaehkäisy-, diagnoosi- tai 
hoitotarkoituksessa, tai tutkimus, jossa 
pyritään muuttamaan ihmisen
geeniperimää siten, että muutoksesta 
saattaa tulla periytyvä,



PE494.500v01-00 22/35 AM\909596FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Ihmisen perimän parantamiseen tähtäävät toimet ovat asianomaisten periaatteiden, muun 
muassa tasa-arvoperiaatteen, vastaisia, ja ne on kielletty kansainvälisissä säädöksissä, 
esimerkiksi Oviedon yleissopimuksessa (ks. 13 artiklaa). 

Tarkistus 36
Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen ja eläinten geeniperimää siten, 
että muutoksesta saattaa tulla periytyvä;

Or. en

Tarkistus 37
Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon liittyy ihmisalkioiden 
tuhoamista.

Or. en

Tarkistus 38
Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Muuntyyppisten ihmisen kantasolujen
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 39
Salvatore Caronna

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. it

Tarkistus 40
Nuno Teixeira

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, kuten 
rakennerahastoja ja alue- ja 
koheesiopolitiikan mukaisia erityisiä tuki-
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ja korvausohjelmia ja -toimia.

Or. pt

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastoihin kuuluvien unionin rahoitusohjelmien, mukaan lukien eritysohjelmat ja 
-toimet, olisi täydennettävä toisiaan.

Tarkistus 41
Lambert van Nistelrooij

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, kuten 
rakennerahastoja. On kehitettävä tiivistä 
synergiaa rakennerahastojen ja 
Horisontti 2020 -ohjelman välillä, jotta 
voidaan vahvistaa kansallisten ja 
alueellisten toimijoiden tutkimus- ja 
innovointikapasiteettia älykkäiden 
erikoistumisstrategioiden ja tavoitteena 
olevan "huippuosaamisen portaikon" 
luomisen yhteydessä. Huippuosaamisen 
periaatteen on oltava keskeisellä sijalla 
kehitettäessä synergiaa koheesiopolitiikan 
sekä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointipolitiikan kanssa.

Or. en

Tarkistus 42
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

On kehitettävä synergiaa ja täydentävyyttä 
rakennerahastojen ja Horisontti 2020 
-ohjelman välillä, jotta voidaan kannustaa 
kaikkia tutkimus- ja kehittämisalan 
alueellisia sidosryhmiä osallistumaan 
Horisontti 2020 -ohjelmiin ja jotta sen 
jälkeen voidaan levittää ohjelmien 
tuloksia alueellisille ja alueet ylittäville 
markkinoille. Toisaalta investoinnit 
tutkimukseen voivat mahdollisesti 
muodostaa pohjan rakennerahastoista 
rahoitettavien ohjelmien mahdollisimman 
tehokkaalle toteutukselle.

Or. it

Tarkistus 43
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kokonaissumma, joka ohjelmasta 
ohjataan ohjelman ulkopuolisille toimille, 
on vähintään 1 prosentti mutta enintään 
10 prosenttia EAKR:n, koheesiorahaston 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
tuesta prioriteettitasolla, ja 3 prosenttia 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston tuesta ohjelmatasolla. 

Or. en

Tarkistus 44
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan yksityissektorin, 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
jäljempänä 'pk-yritykset', lisääntynyt
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.
Yksityissektorin ja erityisesti pk-yritysten 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 45
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen
"Yhteiskunnalliset haasteet" 
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 3.3 
kohdan a alakohdassa, kuvataan.

2. Pk-yrityksiä koskevia erityistoimia 
toteutetaan liitteen I osassa II olevassa 1 
kohdassa esitetyssä erityistavoitteessa
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen
"Yhteiskunnalliset haasteet" 
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan muun muassa pk-yrityksille 
kohdennetun ja erityisesti kaiken 
tyyppisille innovaatiovalmiuksia omaaville 
pk-yrityksille suunnatun välineen 
muodossa, ja ne toteutetaan 
johdonmukaisella ja pk-yritysten tarpeita 
vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 3.3 
kohdan a alakohdassa, kuvataan.

Or. en
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Tarkistus 46
Salvatore Caronna

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 on johdettava
siihen, että vähintään 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. it

Tarkistus 47
Lambert van Nistelrooij

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 on johdettava
siihen, että merkittävä osuus
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.
Yksityisen sektorin edunsaajien odotetaan 
saavan huomattavan osuuden Horisontti 
2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta.

Or. en
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Tarkistus 48
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita. Tämä on saavutettava 
tukiverkkojen, yhteistyön ja alueiden, 
kaupunkien ja muiden sidosryhmien 
välisellä tietojen vaihdolla, joka käsittää 
kulttuuri-, tiede- ja tutkimuslaitokset.

Or. it

Tarkistus 49
Salvatore Caronna

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 Euroopan 
unionin alueet ja kaupungit voivat 
osallistua tarvittaessa.

Or. it
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Tarkistus 50
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) unionin osallistuminen SEUT-
sopimuksen 185 artiklan mukaisesti
useiden jäsenvaltioiden ohjelmiin, joihin 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
osallistuvat.

Or. it

Tarkistus 51
Lambert van Nistelrooij

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 monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä, 
yksityisen sektorin ja erityisesti pk-
yritysten osallistumisesta.

Or. en

Tarkistus 52
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 kappale
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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 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. Älykkään erikoistumisen 
foorumeilla on tässä suhteessa keskeinen 
asema etenkin liittyen luovaan toimintaan 
ja verkostoitumiseen, tiedonvaihtoon, 
twinning-malleihin sekä tutkimus- ja 
innovointipolitiikan tukemiseen. 

Or. pt

Perustelu

Älykkään erikoistumisen foorumeilla on keskeinen rooli tiedonvaihdossa, alojen välisessä 
yhteistyössä sekä tutkimuksen ohjaamisessa monitasoisiin kohteisiin innovatiivisten 
käytäntöjen avulla.

Tarkistus 53
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) Luovan teollisuuden materiaalit e) Euroopan kulttuurisen ja taiteellisen 
perinnön säilyttäminen ja sen 
hyödyntäminen parhaalla tavalla

Or. it
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Tarkistus 54
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 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, 
mukaan lukien sellaisten materiaalien 
säilyttäminen, joilla on historiallista tai 
kulttuurista arvoa.

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi.
Kulttuuriperintöä vahingoittavien 
mekanismien arviointi ja ymmärtäminen.
Edistyneiden menetelmien ja 
teknologioiden kehittäminen 
kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja 
säilyttämiseksi. Historiallisten paikkojen 
ja kaupunkien kulttuuriperinnön 
huomioonottamisen ja järkevän hoidon 
varmistaminen.

Or. it

Tarkistus 55
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous,
vesi, merien ja merenkulun tutkimus, 
vesiviljely, biotalous ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeleminen

Or. pt

Perustelu

Vesi, joka on luonnonvara, vesiviljely ja biologisen monimuotoisuuden suojelu ovat toisiinsa 
liittyviä aloja, jotka olisi lisättävä prioriteettien luetteloon.
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Tarkistus 56
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin.

Pohjimmiltaan on siirryttävä kohti 
biologisten resurssien optimaalista ja 
uusiutuvaa käyttöä ja kohti kestäviä 
alkutuotanto- ja jalostusjärjestelmiä, jotka 
voivat tuottaa enemmän sellaisia 
elintarvikkeita ja muita biopohjaisia 
tuotteita, joiden tuotantopanokset, 
ympäristövaikutukset ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
mahdollisimman pienet, joihin liittyy 
parempia ekosysteemipalveluja, jotka ovat 
jätteettömiä ja joiden yhteiskunnallinen 
merkitys on riittävä. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan riittävä määrä toisiinsa 
kytkeytyviä tutkimus- ja innovointitoimia 
niin Euroopassa kuin muuallakin. Tässä 
yhteydessä on otettava huomioon 
syrjäisimpien alueiden erityisolot 
erityisesti, kun on kyse tutkijoiden ja 
innovoijien twinning-hankkeista ja 
verkostoitumisesta.

Or. pt

Perustelu

Kuten Horisontti 2000 -ohjelmaa koskevassa yleisessä tiedonannossa (COM(2011)0808) 
todettiin, syrjäseutujen erityisolot on otettava huomioon erityisesti, kun on kyse tutkijoiden ja 
innovoijien twinning-hankkeista ja verkostoitumisesta.

Tarkistus 57
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän kehityksen vauhdittaminen 
edellyttää unionin tason strategista 
lähestymistapaa, joka kattaa energian 
toimitukset, kysynnän ja käytön 
rakennuksissa, palveluissa, liikenteessä ja 
teollisuuden arvoketjuissa. Tähän sisältyy 
resurssien yhteensovittaminen unionin 
laajuisesti, mukaan lukien 
koheesiopolitiikan rahastot, erityisesti 
älykästä erikoistumista koskevien 
kansallisten ja alueellisten strategioiden, 
päästökauppajärjestelmän, julkisten 
hankintojen ja muiden 
rahoitusmekanismien kautta. Se edellyttää 
myös uusiutuvia energialähteitä ja 
energiatehokkuutta koskevaa sääntely- ja 
käyttöönottopolitiikkaa, räätälöityä teknistä 
avunantoa ja valmiuksien luomista muiden 
kuin teknologisten esteiden poistamiseksi.

Tämän kehityksen vauhdittaminen 
edellyttää unionin tason strategista 
lähestymistapaa, joka kattaa energian 
toimitukset, kysynnän ja käytön 
rakennuksissa, palveluissa, liikenteessä ja 
teollisuuden arvoketjuissa. Tähän sisältyy 
resurssien yhteensovittaminen unionin 
laajuisesti, mukaan lukien 
koheesiopolitiikan rahastot, erityisesti 
älykästä erikoistumista koskevien 
kansallisten ja alueellisten strategioiden, 
päästökauppajärjestelmän, julkisten 
hankintojen ja muiden 
rahoitusmekanismien kautta. Se edellyttää 
myös uusiutuvia energialähteitä ja 
energiatehokkuutta koskevaa sääntely- ja 
käyttöönottopolitiikkaa, räätälöityä teknistä 
avunantoa ja valmiuksien luomista muiden 
kuin teknologisten esteiden poistamiseksi.
Syrjäisimpien alueiden osalta olisi 
harkittava mahdollisuutta ottaa käyttöön 
kannustimia, jotta alueet voivat kehittää 
uusiutuvia energialähteitä ja hyödyntää 
siten vaihtoehtoista energiapotentiaaliaan 
ja vähentää samalla riippuvuuttaan 
fossiilisesta energiasta.

Or. pt

Perustelu

Kuten komissio ehdotti 20. kesäkuuta 2012 julkistamassaan syrjäisimpiä alueita koskevassa 
tiedonannossa (COM(2012)0287), rakennerahastojen puitteissa tarkastellaan keinoja 
rahoittaa uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuuden parantamista tavalla, jossa 
kyseisten alueiden erityispiirteet ja -tarpeet on otettu huomioon.

Tarkistus 58
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista.
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita.
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden 
vääristymät vaikuttavat hälyttävällä 
tavalla. Unionilla on edelleen arvokkaita 
mineraalivaroja, joiden tutkimista ja 
hyödyntämistä rajoittaa riittävän 
teknologian puute ja hidastaa kasvava 
maailmanlaajuinen kilpailu. Kun otetaan 
huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista.
Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita.
Unionilla on edelleen arvokkaita 
mineraalivaroja, joiden tutkimista ja 
hyödyntämistä rajoittaa riittävän 
teknologian ja liikenneinfrastruktuurin 
puute. Kun otetaan huomioon raaka-
aineiden merkitys Euroopan 
kilpailukyvylle ja taloudelle ja niiden 
soveltaminen innovatiivisissa tuotteissa, 
raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää. Mahdollisuus käyttää 
Euroopan raaka-ainelähteitä, jotka 
sijaitsevat usein maantieteellisesti 
syrjäisillä alueilla, on edelleen haaste 
teollisuudenaloille, jotka ovat riippuvaisia 
tällaisten raaka-aineiden turvatusta 
saatavuudesta. Unioni on myös suuresti 
riippuvainen strategisesti tärkeiden raaka-
aineiden tuonnista, johon markkinoiden 
vääristymät vaikuttavat hälyttävällä 
tavalla.
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, 
jalostusta, kierrätystä ja hyödyntämistä 
varten sekä niiden korvaamiseen 
taloudellisesti houkuttelevilla 
vaihtoehdoilla, joilla on vähäisempi 
ympäristövaikutus. Toimissa keskitytään 
raaka-aineiden saatavuutta koskevan 
tietämyspohjan parantamiseen, raaka-
aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen
lisääminen.

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, 
jalostusta, kierrätystä ja hyödyntämistä 
varten sekä niiden korvaamiseen 
taloudellisesti houkuttelevilla 
vaihtoehdoilla, joilla on vähäisempi 
ympäristövaikutus. Toimissa keskitytään 
raaka-aineiden saatavuutta koskevan 
tietämyspohjan parantamiseen, raaka-
aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämiseen
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen
lisäämiseen, alueellisten ja kansallisten 
raaka-aineklusterien perustamiseen ja 
edistämiseen sekä teollisuudenalojen ja 
raaka-aineiden yhdistämiseen liittyviin 
logistisiin haasteisiin vastaamiseen.
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