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*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0436),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 173 artiklan 3 kohdan ja 182 artiklan 4 kohdan artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0253/2018),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne-
ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Erityisohjelman toimilla olisi 
puututtava markkinoiden 
toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin 
investointitilanteisiin oikeasuhteisella 
tavalla välttäen päällekkäisyyksiä tai
yksityisen rahoituksen syrjäyttämistä, ja 

(6) Erityisohjelman toimia olisi 
käytettävä jatkamaan Euroopan 
tieteellisen ja teknologisen pohjan 
kehittämistä huippuunsa sekä 
vahvistamaan ja laajentamaan sitä, 
ratkaisemaan keskeisiä globaaleja 
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niistä olisi saatava selkeää lisäarvoa 
Euroopan tasolla.

haasteita, lujittamaan unionin 
teollisuuden johtoasemaa sekä
puuttumaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin 
investointitilanteisiin välttäen yksityisen 
rahoituksen syrjäyttämistä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Koska tutkimuksella ja 
innovoinnilla olisi oltava merkittävä rooli 
pyrittäessä vastaamaan elintarvikealan, 
maatalouden, maaseudun kehittämisen ja 
biotalouden alan haasteisiin, ja jotta 
voitaisiin tarttua näiden haasteisiin 
liittyviin tutkimus- ja 
innovaatiomahdollisuuksiin tiiviissä 
yhteistyössä yhteisen maatalouspolitiikan 
kanssa, niitä koskevia erityisohjelman 
toimia tuetaan osoittamalla 10 miljardia 
euroa klusterille ”Elintarvikkeet ja 
luonnonvarat” vuosiksi 2021–2027.

(7) Koska tutkimuksella ja 
innovoinnilla olisi oltava merkittävä rooli 
pyrittäessä vastaamaan elintarvikealan, 
maatalouden, maaseudun kehittämisen ja 
biotalouden alan haasteisiin, ja jotta 
voitaisiin tarttua näiden haasteisiin 
liittyviin tutkimus- ja 
innovaatiomahdollisuuksiin tiiviissä 
yhteistyössä yhteisen maatalouspolitiikan 
kanssa, niitä koskevia erityisohjelman 
toimia tuetaan erityisellä klusterilla
”Elintarvikkeet ja luonnonvarat” vuosiksi 
2021–2027.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kulttuurialan ja luovien alojen 
yrityksiä pidetään innovatiivisimpina 
yrityksinä; ne ovat elintärkeitä pyrittäessä 
turvaamaan kielellistä ja kulttuurillista 
monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta 
sekä tarjoamaan innovatiivisia ja 
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laadukkaita palveluja, ja ne laukaisevat 
innovatiivisia ulkoisvaikutuksia muiden 
elinkeinojen alalla, kuten matkailussa, 
vähittäiskaupassa ja digitaalisissa 
teknologioissa. Kulttuuriperintö on 
olennainen osa unionin 
yhteenkuuluvuutta, ja sillä voidaan 
rakentaa siltoja perinteiden ja 
innovaation välille. Perinnön 
suojeleminen ja luovien ratkaisujen 
kehittäminen erityisesti digitalisaation 
alalla olisi asetettava tutkimusohjelman 
painopisteeksi. Euroopan horisontti -
puiteohjelmasta investoidaan vähintään 
500 miljoonaa euroa kulttuurialan ja 
luovien alojen tutkimustoimintaan, 
mukaan luettuna 100 miljoonaa euroa 
”kulttuuriperintöpilven” perustamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja digitaalisten ja fyysisten 
teknologioiden lähentymisen luomat 
kasvavat mahdollisuudet edellyttävät 
lisäinvestointeja. Euroopan horisontti -
puiteohjelmalla tuetaankin näihin liittyvää 
työtä lisäämällä merkittävästi rahoitusta
keskeisille digitaalitalouden ja -teknologian 
tutkimus- ja innovointitoimille tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 
2020”6 verrattuna. Tällä on määrä 
varmistaa, että Eurooppa pysyy jatkossakin 
globaalin digitaalialan tutkimuksen ja 
innovoinnin eturintamassa.

(8) Digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja digitaalisten ja fyysisten 
teknologioiden lähentymisen luomat 
kasvavat mahdollisuudet edellyttävät 
lisäinvestointeja. Euroopan horisontti -
puiteohjelmalla tuetaankin näihin liittyvää 
työtä vähintään 16 miljardin euron 
rahoituksella keskeisille digitaalitalouden 
ja -teknologian tutkimus- ja 
innovointitoimille tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 
2020”6 verrattuna. Tällä on määrä 
varmistaa, että Eurooppa pysyy jatkossakin 
globaalin digitaalialan tutkimuksen ja 
innovoinnin eturintamassa.

__________________ __________________

6 Komission tiedonanto ”Uuden, modernin 6 Komission tiedonanto ”Uuden, modernin 
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monivuotisen rahoituskehyksen avulla 
tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 
2020 jälkeen” mukaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 
2020” kuuluvien keskeisten digitaalisten 
toimien rahoitus oli 13 miljardia euroa 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

monivuotisen rahoituskehyksen avulla 
tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 
2020 jälkeen” mukaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 
2020” kuuluvien keskeisten digitaalisten 
toimien rahoitus oli 13 miljardia euroa 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän päätöksen mukaiset 
rahoitustyypit ja toteutustavat valitaan sen 
perusteella, miten hyvin niillä voidaan 
saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada 
tuloksia, ottaen erityisesti huomioon 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasite ja ennakoitu sääntöjen noudattamatta 
jättämisen riski. Avustusten osalta tähän 
sisältyy kertasuoritusten, kiinteiden 
määrien ja yksikkökustannustaulukoiden 
käyttämistä koskeva harkinta,

(9) Avustukset ovat pääasiallinen 
tämän päätöksen mukainen 
rahoitustyyppi. Muita rahoitustyyppejä
valitaan sen perusteella, miten hyvin niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja saada tuloksia, ottaen erityisesti 
huomioon tarkastusten kustannukset, 
hallinnollinen rasite ja ennakoitu sääntöjen 
noudattamatta jättämisen riski. Avustusten 
osalta tähän sisältyy kertasuoritusten, 
kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä 
koskeva harkinta,

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huippuosaamisen vahvistaminen ja 
levittäminen;

a) unionin tieteellisen ja teknisen 
perustan vahvistaminen, laajentaminen ja 
jatkaminen;
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Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimusinfrastruktuurien 
yhdistäminen ja kehittäminen 
eurooppalaisella tutkimusalueella;

c) tutkimusinfrastruktuurien 
yhdistäminen ja kehittäminen 
eurooppalaisella tutkimusalueella sekä 
niiden laajan saavutettavuuden 
mahdollistaminen;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) avoimen tieteen edistäminen, 
yleisönäkyvyyden varmistaminen ja 
tulosten avoimen saatavuuden 
varmistaminen;

f) avoimen tieteen edistäminen, 
yleisönäkyvyyden varmistaminen ja 
tulosten avoimen saatavuuden 
varmistaminen aiheellisissa tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) taitojen kehittäminen innovoinnin 
edistämiseksi;

n) taitojen kehittäminen ja luovuuden 
edistäminen tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Luovuus on innovoinnin kannalta olennaista.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2) Pilari II ”Maailmanlaajuiset 
haasteet ja teollisuuden kilpailukyky”, joka 
käsittää seuraavat komponentit:

2) Pilari II ”Maailmanlaajuiset 
haasteet ja Euroopan teollisuuden 
kilpailukyky”, joka käsittää seuraavat 
komponentit:

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) klusteri ”Osallisuutta edistävä ja 
turvallinen yhteiskunta”, sellaisena kuin se 
on kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 
2 kohdassa;

b) klusteri ”Osallisuutta edistävä ja 
luova yhteiskunta”, sellaisena kuin se on 
kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 
2 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) klusteri ”Turvallinen 
yhteiskunta”;

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3) Pilari III ”Avoin innovointi”, joka 
käsittää seuraavat komponentit:

3) Pilari III ”Innovoiva Eurooppa”, 
joka käsittää seuraavat komponentit:

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huippuosaamisen jakaminen, 
sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I 
olevan osan ”Eurooppalaisen 
tutkimusalueen vahvistaminen” 
1 kohdassa;

a) huippuosaamisen levittäminen, 
sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I 
olevan osan ”Eurooppalaisen 
tutkimusalueen vahvistaminen” 
1 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o ... 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti erityisohjelman 
toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet 
vuosiksi 2021–2027 ovat 
94 100 000 000 euroa nykyhintoina.

1. Asetuksen (EU) N:o ... 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti erityisohjelman 
toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet 
vuosiksi 2021–2027 ovat 
120 000 000 000 euroa kiinteinä hintoina.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kutakin missiota varten voidaan 
perustaa missiolautakunta. Se koostuu noin 
15:stä korkean tason henkilöstä, joihin 
kuuluu asian kannalta olennaisten 
loppukäyttäjien edustajia. 
Missiolautakunta antaa neuvoja 
seuraavissa asioissa:

1. Kutakin missiota varten voidaan 
perustaa missiolautakunta yhteistä 
suunnittelua ja ohjausta varten. Se 
koostuu noin 15:stä korkean tason 
henkilöstä, joihin kuuluu asian kannalta 
olennaisten loppukäyttäjien edustajia. 
Missiolautakuntaan sisältyy muun 
muassa korkeakoulujen, tutkimus- ja 
teknologiaorganisaatioiden, kaiken 
kokoisten teollisuusyritysten, alueellisten 
viranomaisten ja asian kannalta 
olennaisten loppukäyttäjien edustajia. 
Komissio nimittää missiolautakunnan 
jäsenet riippumattomassa ja avoimessa 
valintamenettelyssä, joka sisältää avoimen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön. He antavat
neuvoja seuraavissa asioissa:

Or. en

Perustelu

Missioiden vaikutuksen lisäämiseksi missiolautakuntiin olisi sisällytettävä keskeiset t&i-
toimijat, mukaan luettuina alueelliset viranomaiset, jotta saavutetaan paremmat synergiat 
alueellisten rahastojen kanssa.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) työohjelmien sisältö ja niiden 
tarkistaminen tarpeen mukaan mission 
tavoitteiden saavuttamiseksi; suunnittelu 
toteutetaan yhdessä sidosryhmien ja 
soveltuvin osin yleisön kanssa;

a) asiaan kuuluvien klusterien 
työohjelmien sisältö ja niiden 
tarkistaminen tarpeen mukaan mission 
tavoitteiden saavuttamiseksi; suunnittelu 
toteutetaan yhdessä sidosryhmien ja 
soveltuvin osin yleisön kanssa;

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Missiot on pantava täytäntöön 
yhteisesti toteutettavilla ehdotuspyynnöillä 
asianomaisten klusterien työohjelmien 
puitteissa. Ehdotuspyynnöissä on otettava 
huomioon kaikkien teknologisten ja 
yhteiskunnallisten valmiustasojen 
hankkeet.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Missioiden täytäntöönpanon 
yksityiskohdat, mukaan luettuina 
soveltamisala, indikaattorit, mitattavat 
tavoitteet ja välitavoitteet, synergiat 
muiden unionin rahastojen kanssa sekä 
yhteydet Eurooppa-kumppanuuksiin, 
määritellään strategisissa tutkimus- ja 
innovaatiosuunnitelmissa tämän 
päätöksen liitteessä I esitetyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ERC:n toimilla tuetaan Euroopassa 5. ERC:n toimilla tuetaan Euroopassa 
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keskenään kilpailevien yksittäisten ja 
ylikansallisten ryhmien tutkimustyötä 
kaikilla aloilla.

keskenään kilpailevien yksittäisten ja 
ylikansallisten ryhmien tutkimustyötä 
kaikilla aloilla. ERC Proof of Concept -
hankkeen tuloksellisuuden 
parantamiseksi hankkeen on oltava avoin 
kaikki hyväksymisperusteet täyttäville 
tahoille, jotka eivät ole ERC:n avustusten 
saajia.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. ERC Proof of Concept -
avustuksen saajalle myönnetään 
huippuosaamismerkki, jos ehdotus on 
hyväksyttävä ja on läpäissyt sovellettavat 
kynnykset eikä sitä voitaisi rahoittaa 
erityisen ehdotuspyynnön puitteissa.

Or. en

Perustelu

Huippuosaamismerkki olisi ulotettava koskemaan ERC Proof of Concept -hanketta.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tieteellinen neuvosto edistää 
toiminnallaan ainoastaan ERC:n 
tavoitteiden saavuttamista 6 artiklassa 
vahvistettuja periaatteita noudattaen. Sen 
on toimittava puolueettomasti ja 
rehellisesti ja hoidettava työnsä tehokkaasti 
ja mahdollisimman avoimesti.

4. Tieteellinen neuvosto edistää 
toiminnallaan ainoastaan ERC:n 
tavoitteiden saavuttamista 6 artiklassa 
vahvistettuja periaatteita noudattaen. Sen 
on toimittava täysin itsenäisesti, 
puolueettomasti ja rehellisesti ja hoidettava 
työnsä tehokkaasti ja mahdollisimman 
avoimesti.
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Or. en

Perustelu

ERC:n tieteellisen neuvoston on säilytettävä riippumattomuutensa ja taattava toiminnan laatu 
tieteellisestä näkökulmasta.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa Euroopan 
innovaationeuvoston (EIC), jonka 
tehtävänä on panna täytäntöön EIC:hen 
liittyvät pilarin III ”Avoin innovointi”
toimet. EIC noudattaa toiminnassaan 
seuraavia periaatteita: 
läpimurtoinnovointiin ja disruptiiviseen 
innovointiin keskittyminen, 
riippumattomuus, riskinottokyky, 
tehokkuus, vaikuttavuus, avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

1. Komissio perustaa Euroopan 
innovaationeuvoston (EIC), jonka 
tehtävänä on panna täytäntöön EIC:hen 
liittyvät pilarin III ”Innovoiva Eurooppa”
toimet. EIC noudattaa toiminnassaan 
seuraavia periaatteita: keskittyminen 
uusiin ideoihin, jotka voivat johtaa
läpimurtoinnovointiin ja disruptiiviseen 
innovointiin, riippumattomuus, 
riskinottokyky, tehokkuus, vaikuttavuus, 
avoimuus ja vastuuvelvollisuus, 
vastaavuus unionin yleisen kilpailukyky-
ja toissijaisuusstrategian kanssa.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EIC rakentuu kahdelle välineelle, 
jotka ovat Pathfinder ja Accelerator, 
sellaisina kuin ne on kuvattu tämän 
päätöksen liitteessä I. Molemmilla 
välineillä pyritään kehittämään uusia 
toistettavia innovaatiomalleja, jotka 
pystyvät tukemaan innovointia 
järjestelmällisellä tavalla.
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Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. EIC:n tavoitteet ja toimet on 
tarvittaessa kytkettävä ohjelman muihin 
osiin sekä muihin kansallisiin ja unionin 
rahastoihin, erityisesti EIT:hen ja 
InvestEU:hun.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vääristämättä kilpailua vastoin 
yhteistä etua.

b) vääristämättä kilpailua tai 
karkottamatta yksityisiä investointeja.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio varmistaa EIT:n ja 
EIC:n rakenteellisen yhteistyön kaikilla 
tasoilla.

Or. en
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Perustelu

Koska EIT tukee KIC-yhteisöjen kautta myös suuren potentiaalin innovoijia esimerkiksi 
tarjoamalla väylän yksityisille investoijille, riskipääomalle, yhteisinvestoinneille ja muille 
rahoituslähteille, EIT:n ja EIC:n välille on luotava rakenteellista yhteistyötä, jotta 
varmistetaan täysi täydentävyys ja vältetään tarpeettomat päällekkäisyydet.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pilariin III ”Avoin innovointi”
kuuluvaa EIC-komponenttia koskeva 
kokonaisstrategia;

a) pilariin III ”Innovatiivinen 
Eurooppa” kuuluvaa EIC-komponenttia 
koskeva kokonaisstrategia;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) EIC:n toimien järjestelmällinen ja 
pysyvä arviointiprosessi;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIC:n johtokunta voi pyynnöstä antaa 
komissiolle suosituksia

EIC:n johtokunta voi pyynnöstä ja aina 
kun se on aiheellista yhteisesti EIT:n 
johtokunnan kanssa antaa komissiolle 
suosituksia
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Or. en

Perustelu

Koska EIT:n johtokunnalla on samanlainen toimivalta ja kun otetaan huomioon EIT:n 
viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana kokoama osaaminen, EIC:n ja EIT:n 
johtokuntien olisi laadittava yhteisiä suosituksia aiheellisissa tapauksissa.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yrittäjien mahdollisesti kohtaamien 
sääntelystä aiheutuvien esteiden 
määrittämisestä yhteistyössä asianomaisten 
komission yksiköiden kanssa; tämä koskee 
erityisesti yrityksiä, joille on myönnetty 
tukea EIC-komponentista;

b) yrittäjien mahdollisesti kohtaamien 
sääntelystä aiheutuvien esteiden 
määrittämisestä yhteistyössä asianomaisten 
komission yksiköiden ja EIT:n kanssa; 
tämä koskee erityisesti yrityksiä, joille on 
myönnetty tukea EIC-komponentista;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIC:n johtokunnan on edistettävä 
toiminnallaan EIC-komponentin 
tavoitteiden saavuttamista. Sen on 
toimittava puolueettomasti ja rehellisesti ja 
hoidettava työnsä tehokkaasti ja avoimesti.

EIC:n johtokunnan on edistettävä 
toiminnallaan EIC-komponentin 
tavoitteiden saavuttamista unionin 
kilpailukykystrategia huomioon ottaen. 
Sen on toimittava puolueettomasti ja 
rehellisesti ja hoidettava työnsä tehokkaasti 
ja avoimesti ja välttäen sisämarkkinoiden 
kilpailun vääristymistä.

Or. en

Perustelu

EIC toimii kilpaillulla alalla. On varmistettava kaikin tavoin, että toimet eivät häiritse 
kilpailua tai luo epäoikeudenmukaisia olosuhteita.
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Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIC:n johtokunta koostuu 15–20:stä 
eurooppalaisten innovaatioekosysteemien 
eri osissa toimivasta korkean tason 
henkilöstä, joihin kuuluu yrittäjiä, 
yritysjohtajia, sijoittajia ja tutkijoita. 
Johtokunta osallistuu tiedotus- ja 
suhdetoimintaan, ja sen jäsenet pyrkivät 
parantamaan EIC:n aseman arvostusta.

EIC:n johtokunta koostuu 15–20:stä 
eurooppalaisten innovaatioekosysteemien 
eri osissa toimivasta korkean tason 
henkilöstä, joihin kuuluu yrittäjiä, 
elinkeinoelämän johtajia, 
taloustieteilijöitä, sijoittajia, tutkijoita ja 
korkeakouluja edustavia 
innovaatiopolitiikan asiantuntijoita. 
Johtokunta osallistuu tiedotus- ja 
suhdetoimintaan, ja sen jäsenet pyrkivät 
parantamaan EIC:n aseman arvostusta.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIC:n johtokunnalla on puheenjohtaja, 
jonka komissio nimittää avoimen 
rekrytointimenettelyn perusteella. 
Puheenjohtajan on oltava arvostettu 
henkilö, joka tunnetaan innovoinnin alalla.

EIC:n johtokunnalla on puheenjohtaja, 
jonka komissio nimittää avoimen 
rekrytointimenettelyn perusteella. 
Puheenjohtajan on oltava arvostettu 
henkilö, joka tunnetaan tutkimuksen ja
innovoinnin alalla.

Or. en

Perustelu

EIC:n johtokunnan puheenjohtajan profiilin ja tehtävien olisi heijasteltava EIC:n ja sen 
rahoitusvälineiden (Pathfinder, Accelerator) laajaa tehtävää edistyksellisen tutkimus- ja 
innovointitoiminnan alalla.

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Puheenjohtaja johtaa EIC:n johtokuntaa, 
valmistelee sen kokoukset, jakaa tehtäviä 
johtokunnan jäsenille ja voi perustaa 
erityisiä alaryhmiä erityisesti EIC:n 
portfolioon liittyvien kehitteillä olevien 
teknologioiden luotaamiseksi. 
Puheenjohtajan on edistettävä EIC:n etua, 
toimittava yhteistahona komission 
suuntaan ja edustettava EIC:tä innovoinnin 
alalla. Komissio voi tarjota 
puheenjohtajalle hallinnollista tukea tämän 
tehtävien suorittamista varten.

Puheenjohtaja johtaa EIC:n johtokuntaa, 
valmistelee sen kokoukset, jakaa tehtäviä 
johtokunnan jäsenille ja voi perustaa 
erityisiä alaryhmiä erityisesti EIC:n 
portfolioon liittyvien kehitteillä olevien 
teknologioiden luotaamiseksi. 
Puheenjohtajan on edistettävä EIC:n etua, 
toimittava yhteistahona komission 
suuntaan ja edustettava EIC:tä 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla. 
Komissio voi tarjota puheenjohtajalle 
hallinnollista tukea tämän tehtävien 
suorittamista varten.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Työohjelmat Strateginen suunnittelu ja työohjelmat

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisohjelma pannaan täytäntöön 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Ne laaditaan 
strategisen suunnitteluprosessin 
perusteella tämän päätöksen liitteessä I 
kuvatun mukaisesti.

Erityisohjelman täytäntöönpanon tulee 
perustua erityisiin tutkimus- ja 
innovaatiosuunnitelmiin, jotka laaditaan 
joka toinen vuosi tämän asetuksen 
6 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä ja joita laadittaessa 
noudatetaan tutkimus- ja 
innovointitoiminnan avointa ja strategista 
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monivuotista suunnitteluprosessia, 
erityisesti pilarin ”Maailmanlaajuiset 
haasteet ja Euroopan teollisuuden 
kilpailukyky” osalta. Painopisteistä sekä 
käytettäviksi sopivista toimista ja 
täytäntöönpanomuodoista kansallisten 
viranomaisten, Euroopan parlamentin 
sekä sidosryhmien kanssa järjestettävillä 
kuulemisilla varmistetaan vastaavuus 
muiden asiaan liittyvien unionin 
ohjelmien kanssa ja lisätään 
johdonmukaisuutta kansallisten ja 
alueellisten T&K&I-rahoitusohjelmien ja 
-painopisteiden kanssa, millä vahvistetaan 
ERA:ta tämän päätöksen liitteessä I 
kuvatulla tavalla.

Erityisohjelma pannaan täytäntöön 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla strategista 
tutkimus- ja innovaatiosuunnitelmaa 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaikki pilariin ”Globaalit haasteet 
ja teollisuuden kilpailukyky” kuuluvat 
klusterit, Marie Skłodowska-Curie -toimet, 
tutkimusinfrastruktuurit, tuki 
innovaatioekosysteemeille, 
huippuosaamisen jakaminen ja 
eurooppalaisen tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja 
tehostaminen, 12 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;

b) kaikki pilariin ”Globaalit haasteet 
ja teollisuuden kilpailukyky” kuuluvat 
klusterit, Marie Skłodowska-Curie -toimet, 
tutkimusinfrastruktuurit, tuki 
innovaatioekosysteemeille, 
huippuosaamisen levittäminen ja 
eurooppalaisen tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja 
tehostaminen, 12 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelman
ohjelmatason tavoitteiden toteuttaminen 
integroidusti varmistetaan monivuotisella 
strategisella suunnittelulla. 
Suunnittelussa keskitytään ohjelman 
kokonaisvaikutukseen ja sen eri pilarien 
keskinäiseen yhtenäisyyteen sekä 
synergiaan muiden EU-ohjelmien kanssa 
ja EU:n muista politiikoista saatavaan ja 
niille annettavaan tukeen.

Euroopan horisontti -puiteohjelman
täytäntöönpanoa ohjataan ohjelmasta 
rahoitettavien tutkimus- ja 
innovointitoimien osallistavan ja avoimen 
strategisen suunnitteluprosessin avulla.

Strategisessa suunnitteluprosessissa 
pannaan täytäntöön Euroopan horisontti 
-puiteohjelman ohjelmatason tavoitteet 
määrittelemällä rahoituksen painopisteet. 
Siinä keskitytään ohjelman 
kokonaisvaikutukseen ja sen eri pilarien 
keskinäiseen yhtenäisyyteen sekä 
synergiaan muiden EU-ohjelmien kanssa 
ja EU:n muista politiikoista saatavaan ja 
niille annettavaan tukeen. Strateginen 
suunnitteluprosessi sekä strategisen 
tutkimus- ja innovaatiosuunnitelman 
hyväksyminen delegoidulla säädöksellä 
lisäävät suuren yleisön omaksi kokemista 
ja ymmärrystä ohjelman merkityksestä, ja 
ne antavat lainsäätäjille, sidosryhmille ja 
jäsenvaltioille mahdollisuuden olla täysin 
tietoisia suunnitelluista aloitteista. 
Strateginen suunnittelu auttaa 
kehittämään ja panemaan täytäntöön 
toimintapolitiikkaa sen piiriin kuuluvilla 
aloilla unionin tasolla sekä 
jäsenvaltioiden toimintapolitiikkoja 
täydentäen. Se mahdollistaa 
rahoitustilanteen yksinkertaistamisen, 
auttaa välttämään eri 
rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet ja edistää tutkimus- ja 
innovointitulosten nopeampaa 
levittämistä ja käyttöönottoa.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
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komissio käynnistää avoimen 
kuulemisvaiheen jäsenvaltioiden, 
Euroopan parlamentin sekä eri 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisjärjestöt, kanssa strategisista 
painopisteistä (kuten pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan 
teollisuuden kilpailukyky” missioista) 
sekä soveltuvista välineistä, erityisesti 
Eurooppa-kumppanuuksista. Kaikki 
kumppanuudet ja missiot tai muut 
strategiset uudet aloitteet on yksilöitävä 
tässä strategisessa tutkimus- ja 
innovaatiosuunnitelmassa ennen niiden 
täytäntöönpanoa työohjelmissa.

Eurooppa-kumppanuuksien osalta 
strategisessa tutkimus- ja 
innovaatiosuunnitelmassa hahmotellaan 
ja perustellaan Eurooppa-
kumppanuuksien luominen, 
yhteensulauttaminen ja päättäminen. 
Yhteisten teknologia-aloitteiden kaltaisten 
vakiintuneiden kumppanuuksien 
jatkamista vuoden 2020 jälkeen harkitaan 
sen mukaan, miten paljon lisäarvoa ne 
tuovat hankittaessa ja vivutettaessa 
yksityisiä investointeja ja miten ne 
vaikuttavat rahastojen synergioihin 
(esimerkiksi Clean Sky on allekirjoittanut 
kumppanuuksia 17 jäsenvaltion ja alueen 
kanssa eri puolilla Eurooppaa). 
Horisontti 2020 -ohjelman tavoin 
yhteisyrityksiä koskevat ehdotukset 
esitetään neuvoston asetuksina.

Toiminnassa olevat ja uudet KIC-yhteisöt 
yksilöidään lainsäädäntöehdotuksessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi EIT:n strategisesta 
innovaatio-ohjelmasta. Horisontti 2020 -
ohjelmasta tuetut FET-
lippulaivahankkeet (tällä hetkellä 
Graphene, Human Brain ja Quantum) 
saavat jatkossakin tukea ohjelmasta. 
Koska niillä on merkittäviä yhtäläisyyksiä 
missioiden kanssa, muita mahdollisia 
FET-lippulaivahankkeita tuetaan tässä 
puiteohjelmassa missioina, joiden 
kohteena ovat tulevat ja kehitteillä olevat 
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teknologiat. Missioiden olisi vahvistettava 
ohjelman yhteistyönäkökulmia ja 
lujitettava nykyisiä Eurooppa-
kumppanuuksia, jotka voisivat toimia 
missioiden täytäntöönpanoa tukevina 
pilareina. Missioihin sisältyy 
teknologinen ja yhteiskunnallinen
elementti, ja ne määritellään tiiviissä 
yhteistyössä kaikkien asiaan liittyvien 
pääosastojen kanssa.

Strategisessa suunnittelussa yksilöidään 
olemassa olevat yhteydet Euroopan 
horisontti -puiteohjelman ja muiden 
sellaisten unionin ohjelmien (mukaan 
luettuna Euratom-ohjelma) välillä, jotka 
tarjoavat mahdollisuuksia synergioihin 
unionin rahastojen välillä. Euroopan 
horisontti -puiteohjelmasta muodostuu 
tutkimuksen ja innovoinnin viitekehys 
kaikille siihen yhteydessä oleville unionin 
talousarvion puitteissa toteutettaville 
ohjelmille sekä muille kuin rahoitusta 
tarjoaville välineille. Tämä edistää myös 
tutkimus- ja innovointitulosten 
nopeampaa levittämistä ja käyttöönottoa, 
ja sen avulla vältetään eri 
rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet. Strateginen suunnittelu 
luo kehyksen Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suorien tutkimustoimien ja ohjelmasta 
tuettujen muiden toimien välisille 
yhteyksille, mukaan lukien 
tutkimustulosten käyttö politiikan 
laadinnan tukena.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisella suunnittelulla edistetään 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
aktiivista osallistumista kaikkiin 

Poistetaan.
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tutkimuksen ja innovoinnin vaiheisiin, 
tietämyksen luomista yhdessä, 
sukupuolten tasa-arvon tuloksekasta 
toteutumista sekä sukupuolinäkökohtien 
sisällyttämistä tutkimus- ja 
innovointisisältöihin. Niin ikään sillä 
varmistetaan tiukkojen eettisten 
periaatteiden ja integriteettivaatimusten 
noudattaminen ja edistetään sitä.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on 
tarpeen) sekä eri sidosryhmien kanssa 
laajoja kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” painopisteistä 
ja missioista sekä sopivista toimityypeistä 
ja erityisesti eurooppalaisista 
kumppanuuksista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tällaisten laajojen kuulemisten pohjalta 
strategisessa suunnittelussa määritellään 
yhteiset tavoitteet ja yhteiset toiminta-alat, 
kuten kumppanuuksien alat (ehdotetussa 
oikeusperustassa säädetään vain 
välineistä ja niiden käyttöä ohjaavista 
kriteereistä) ja missioiden alat.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu auttaa 
kehittämään ja toteuttamaan politiikkaa 
ohjelman kattamilla aloilla EU:n tasolla 
ja täydentää politiikkaa ja politiikan 
lähestymistapoja jäsenvaltioissa. EU:n 
politiikan painopistealueet otetaan 
huomioon strategisen 
suunnitteluprosessin aikana siten, että 
voidaan lisätä tutkimuksen ja innovoinnin 
panosta politiikan toteuttamisessa. Lisäksi 
otetaan huomioon kehitystä ennakoivat 
toimet, selvitykset ja muu tieteellinen 
näyttö sekä EU:n tasolla ja kansallisella 
tasolla käynnissä olevat olennaiset 
aloitteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.
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Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu edistää synergian 
aikaansaamista Euroopan horisontti -
ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
välillä, Euratom-ohjelma mukaan lukien. 
Samalla se muodostaa tutkimuksen ja 
innovoinnin viitekehyksen kaikille siihen 
yhteydessä oleville EU:n talousarvion 
puitteissa toteutettaville ohjelmille sekä 
muille kuin rahoitusta tarjoaville 
välineille. Tämä edistää myös tutkimus- ja 
innovointitulosten nopeampaa 
levittämistä ja käyttöönottoa, ja sen avulla 
vältetään eri rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet. Strateginen suunnittelu 
luo kehyksen Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suorien tutkimustoimien ja 
puiteohjelmasta tuettujen muiden toimien 
välisille yhteyksille, mukaan lukien 
tutkimustulosten käyttö politiikan 
laadinnan tukena.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laadittavassa strategisessa 
suunnitelmassa esitetään monivuotinen 
strategia työohjelman sisällön 
toteuttamiseksi (11 artiklan mukaisesti). 
Samalla säilytetään kuitenkin riittävä 
joustavuus, jotta ennakoimattomiin 
mahdollisuuksiin ja kriiseihin voidaan 

Poistetaan.
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reagoida nopeasti. Koska Euroopan 
horisontti -puiteohjelman kesto on 
seitsemän vuotta, sen taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen 
toimintaympäristö voi muuttua 
huomattavasti sen voimassaolon aikana. 
Euroopan horisontti -puiteohjelman on 
pystyttävä mukautumaan nopeasti näihin 
muutoksiin. Näin ollen tukea voidaan 
myöntää muillekin kuin jäljempänä 
esitetyille toimille silloin, kun se on 
perusteltua merkittävien 
kehityssuuntausten tai odottamattomien 
tapahtumien, toimintapolitiikan tarpeiden 
tai kriisitilanteiden johdosta – esimerkiksi 
siinä tapauksessa, että joudutaan 
reagoimaan jonkin epidemian 
aiheuttamiin vakaviin terveysuhkiin.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
noudatetaan tasapainoista ja laajaa 
lähestymistapaa, joka ei rajoitu 
pelkästään uusien tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen kehittämiseen tieteellisen ja 
teknologisen tietämyksen ja läpimurtojen 
avulla, vaan johon kuuluu muutakin: 
esimerkiksi olemassa olevien 
teknologioiden käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva parannuksiin 
tähtäävä kehittäminen ja ei-teknologinen 
ja sosiaalinen innovointi. Systeeminen, 
monitieteinen, monialainen ja eri 

Poistetaan.
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politiikkoja kattava lähestymistapa 
tutkimukseen liittyvässä innovoinnissa 
varmistaa, että voidaan vastata haasteisiin 
ja luoda samanaikaisesti uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja toimialoja, 
edistää kilpailua ja yksityisiä investointeja 
sekä säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilareissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” ja ”Avoin 
innovointi” täydennetään tutkimusta ja 
innovointia sellaisilla toimilla, joissa 
toimitaan lähellä loppukäyttäjiä ja 
markkinoita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
demonstrointi, pilottitoimet ja konseptin 
toimivuuden osoittaminen. Toimiin eivät 
kuitenkaan sisälly kaupallistamistoimet, 
jotka ulottuvat tutkimus- ja 
innovointivaiheen ulkopuolelle. Mukaan 
kuuluu sen sijaan kysyntäpuolen toimien 
tukeminen, jotta erilaisten innovaatioiden 
levittämistä ja käyttöönottoa voitaisiin 
nopeuttaa. Tässä yhteydessä tullaan 
käyttämään ensisijaisesti ohjeellisia (ei-
preskriptiivisiä) ehdotuspyyntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.
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Tarkistus 48

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilarissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja 
alan innovointiin liittyviä toimia 
toteutetaan strategisesti ja integroidusti 
linjassa EU:n yhdennetyn meripolitiikan, 
yhteisen kalastuspolitiikan ja 
kansainvälisten sitoumusten kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 49

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuettavia 
”FET-lippulaivahankkeita” tuetaan myös 
uudessa ohjelmassa. Koska niillä on 
merkittäviä yhtäläisyyksiä missioiden
kanssa, muita mahdollisia FET-
lippulaivahankkeita tuetaan tässä 
puiteohjelmassa missioina, joiden 
kohteena ovat tulevat ja kehitteillä olevat 
teknologiat.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiede- ja teknologiayhteistyöhön liittyvä 
vuoropuhelu EU:n kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa ja 
politiikkavuoropuhelu maailman 
tärkeimpien alueiden kanssa edistävät 
merkittävästi systemaattista 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. 
Yhdistettynä maa- ja aluekohtaiseen 
eriyttämiseen ne tukevat painopisteiden 
määrittämistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 51

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toiminnan 
keskittyminen innovaatioekosysteemeihin 
kytkee EIT:n luontevasti Euroopan 
horisontti -puiteohjelman ”Avoin 
innovointi” -pilariin, EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen (KIC) suunnittelutyö 
sovitetaan strategisen 
suunnitteluprosessin kautta yhteen pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” kanssa.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Muokattu liitteen I 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 52

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 a alaotsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nopeutettu tutkimus ja innovointi

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelma 
tarjoaa kaiken tyyppisille edunsaajille 
mahdollisuuden hakea rahoitusta 
nopeammin joissakin ohjelman osissa. 
Lähestymistapa tukee tutkimusta ja 
innovointia kaikissa klustereissa, EIC:ssä 
ja ”huippuosaamisen levittämistä” 
koskevassa osassa ja kattaa toimet 
perustutkimuksesta markkinoille 
tuomiseen asti. Horisontti 2020 -ohjelman 
nopeutetun innovoinnin välineestä 
saatujen hyvien kokemusten pohjalta 
tämä malli on logiikaltaan alhaalta 
ylöspäin suuntautuva ja perustuu 
jatkuvasti avoimiin 
kiinnostuksenilmaisupyyntöihin ja 
korkeintaan kuuden kuukauden kuluessa 
myönnettävään avustukseen. 
”Huippuosaamisen levittämistä” 
koskevassa osassa tämä malli auttaa myös 
vähemmän kehittyneitä jäsenvaltioita 
saamaan varoja nopeammin ja alhaalta 
ylöspäin. Vähintään 15 prosenttia 
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ohjelman varoista on myönnettävä 
nopeutetun logiikan mukaisesti. Yhteen 
toimeen voi osallistua korkeintaan viisi 
oikeussubjektia.

Or. en

Perustelu

Eurooppa tarvitsee nopeamman ohjelman voidakseen reagoida tehokkaasti nykyisiin 
globaaleihin haasteisiin.

Tarkistus 54

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointikomiteaa avustavat tai 
arviointikomitean jäseninä toimivat 
riippumattomat asiantuntijat voivat 
poikkeustapauksissa arvioida myös 
sellaisia yksittäisiä ehdotuksia, joiden 
osalta he ovat ilmoittaneet mahdollisesta 
intressiyhteydestä, jos tämä on perusteltua 
parhaan mahdollisen asiantuntemuksen 
saamiseksi käyttöön ja/tai siitä syystä, että 
päteviä asiantuntijoita on vain pieni 
määrä. Tällöin komissio tai rahoituselin 
toteuttaa kaikki tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet varmistaakseen 
arviointiprosessin moitteettomuuden. 
Arviointiprosessia hallinnoidaan 
vaadittavalla tavalla ja siihen sisällytetään 
vaihe, jossa eri asiantuntijat toimivat 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Arviointikomitea ottaa huomioon erityiset 
olosuhteet valitessaan rahoitettavia 
ehdotuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muotoilu antaa mahdollisuuden valita kuka tahansa asiantuntija, joka on osoittanut 
mahdollista kiinnostusta. Olisi täsmennettävä, että tällaisilla asiantuntijoilla on oltava 
vähintäänkin pätevyys, joka on kyseisen aiheen kannalta merkityksellinen.
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Tarkistus 55

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka EU on edelleen suurin tieteellisten 
julkaisujen tuottaja maailmassa, se on 
lähinnä tietämyksen ”massatuottaja”, 
jolla on kokoonsa nähden verrattain 
vähän maailmanlaajuisesti merkittäviä 
osaamiskeskuksia. Lisäksi EU:ssa on 
laajoja alueita, jotka suoriutuvat tässä 
suhteessa keskimääräistä heikommin. 
Verrattuna Yhdysvaltoihin ja – joiltakin 
osin – nykyiseen Kiinaan EU:ssa pyritään
edelleen noudattamaan ”hajautetun 
huippuosaamisen mallia”, jossa resurssit 
levitetään suurelle tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten joukolle. Toisena 
haasteena on, että monissa EU-maissa 
julkinen ja yksityinen sektori eivät 
vieläkään tarjoa parhaille tutkijoille 
riittävän houkuttelevia olosuhteita. 
Yhdessä nämä tekijät heikentävät 
Euroopan kiinnostavuutta tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa.

EU on edelleen suurin tieteellisten 
julkaisujen tuottaja maailmassa. Verrattuna 
Yhdysvaltoihin ja – joiltakin osin –
nykyiseen Kiinaan EU:ssa noudatetaan
edelleen ”hajautetun huippuosaamisen 
mallia”, jossa resurssit levitetään suurelle 
tutkijoiden ja tutkimuslaitosten joukolle. 
Toisena haasteena on, että monissa EU-
maissa julkinen ja yksityinen sektori eivät
vieläkään tarjoa parhaille tutkijoille 
riittävän houkuttelevia olosuhteita. 
Yhdessä nämä tekijät heikentävät 
Euroopan kiinnostavuutta tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Proof of Concept -hankkeen kaltaisia 
nykyisiä järjestelyjä vahvistetaan, jotta 
voidaan kattaa toimet hyvin varhaisessa 
vaiheessa, kun tutkimustuloksia 
muokataan kaupallisesti tai 
yhteiskunnallisesti arvokkaiksi 
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ehdotuksiksi. Muut kuin ERC:n 
avustuksen saajat voivat myös hakea 
järjestelyyn, jos ne täyttävät 
hyväksymisperusteet.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten aloittelevien tutkijoiden 
tukeminen, joilla on erinomaisia ideoita; 
tarkoituksena on, että nämä tutkijat voivat 
saavuttaa riippumattoman aseman ja 
vakiinnuttaa samalla oman tutkijaryhmänsä 
tai tutkimusohjelmansa;

– Sellaisten aloittelevien tutkijoiden 
tukeminen, joilla on erinomaisia ideoita 
millä tahansa tutkimusalalla; 
tarkoituksena on, että nämä tutkijat voivat 
saavuttaa riippumattoman aseman ja 
vakiinnuttaa samalla oman tutkijaryhmänsä 
tai tutkimusohjelmansa;

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Uudet tiedemaailman 
työskentelytavat, joiden avulla on 
mahdollista saada aikaan läpimurtoihin 
johtavia tuloksia ja jotka voivat lisätä 
rahoitetun tutkimuksen kaupallista ja 
sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää 
potentiaalia;

– Uudet tiedemaailman 
työskentelytavat, joiden avulla on 
mahdollista saada aikaan läpimurtoihin 
johtavia tuloksia ja jotka voivat lisätä 
rahoitetun tutkimuksen kaupallista ja 
sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää 
potentiaalia tarvittaessa synergisesti 
muiden Euroopan horisontti -
puiteohjelman osien ja muiden unionin 
ohjelmien kanssa;

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kokemusten ja parhaiden 
käytäntöjen jakaminen alueellisten ja 
kansallisten tutkimusrahoittajien kanssa 
huippututkijoiden tukemisen edistämiseksi;

– Kokemusten ja parhaiden 
käytäntöjen levittäminen muiden unionin 
elinten sekä alueellisten ja kansallisten 
tutkimusrahoittajien kanssa 
huippututkijoiden tukemisen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa on tieteen voimatekijä, jolla on 
noin 1,8 miljoonaa tutkijaa tuhansissa 
yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja 
maailman johtavissa yrityksissä. On 
kuitenkin arvioitu, että EU:n on 
koulutettava ja työllistettävä vähintään 
miljoona uutta tutkijaa vuoteen 2027 
mennessä saavuttaakseen tavoitteet, jotka 
on asetettu tutkimus- ja innovointi-
investointien lisäämiselle. Tilanne on 
erityisen haastava tiedemaailman 
ulkopuolisilla aloilla. EU:n onkin 
tehostettava toimiaan, jotta nykyistä 
useammat nuoret naiset ja miehet saataisiin 
lähtemään tutkijan uralle, jotta EU:n 
ulkopuolisista maista saataisiin houkuteltua 
tutkijoita ja jotta omat tutkijat kyettäisiin 
pitämään Euroopassa ja Euroopan 
ulkopuolella työskentelevät eurooppalaiset 
tutkijat saataisiin takaisin Eurooppaan.
Lisäksi, jotta huippuosaamista kyettäisiin 
levittämään nykyistä laajemmin, 
tutkijoiden työskentelyn edellytyksiä on 
parannettava koko eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) laajuisesti. Tätä 

Eurooppa on tieteen voimatekijä, jolla on 
noin 1,8 miljoonaa tutkijaa tuhansissa 
yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja 
maailman johtavissa yrityksissä. On 
kuitenkin arvioitu, että EU:n on 
koulutettava ja työllistettävä vähintään 
miljoona uutta tutkijaa vuoteen 2027 
mennessä saavuttaakseen tavoitteet, jotka
on asetettu tutkimus- ja innovointi-
investointien lisäämiselle. Tilanne on 
erityisen haastava tiedemaailman 
ulkopuolisilla aloilla. EU:n onkin 
tehostettava toimiaan, jotta nykyistä 
useammat nuoret naiset ja miehet saataisiin 
lähtemään tutkijan uralle, jotta EU:n 
ulkopuolisista maista saataisiin houkuteltua 
tutkijoita ja jotta omat tutkijat kyettäisiin 
pitämään Euroopassa ja Euroopan 
ulkopuolella työskentelevät eurooppalaiset 
tutkijat saataisiin takaisin Eurooppaan.
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varten on lujitettava yhteyksiä erityisesti 
eurooppalaiseen koulutusalueeseen, 
Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja 
Euroopan sosiaalirahastoon (ESR+).

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
huomiota olisi kiinnitettävä järjestelyihin, 
joilla mahdollistetaan perhe- ja työelämän 
tasapainoon saattaminen, mukaan 
luettuina sekä mies- että naistutkijoille 
tarjottavat joustomahdollisuudet työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamiseksi. 
Sukupuolten täyden tasa-arvon 
takaaminen kaikilla aloilla, mukaan 
luettuina tiede, teknologia ja innovointi, 
on maailmanlaajuisen taloudellisen 
kehityksen olennainen edellytys.

Lisäksi, jotta varmistetaan synergiat ja 
jotta huippuosaamista kyettäisiin 
levittämään nykyistä laajemmin,
huippuosaamismerkkiä sovelletaan 
jatkossakin Marie Skłodowska-Curie -
toimien mukaisiin ehdotuspyyntöihin ja 
tutkijoiden työskentelyn edellytyksiä on 
parannettava koko eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) laajuisesti. Tätä 
varten on lujitettava yhteyksiä erityisesti 
eurooppalaiseen koulutusalueeseen, 
Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja 
Euroopan sosiaalirahastoon (ESR+).

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie -toimissa 
keskitytään huippututkimukseen, ja ne 
toteutetaan kokonaan alhaalta ylöspäin –
periaatetta noudattaen. Toimet ovat 
avoinna kaikille tutkimuksen ja 
innovoinnin aloille ja kattavat kaikki 
vaiheet perustutkimuksesta markkinoille 

Marie Skłodowska-Curie -toimissa 
keskitytään huippututkimukseen, ja ne 
toteutetaan kokonaan alhaalta ylöspäin -
periaatetta noudattaen. Toimet ovat 
avoinna kaikille tutkimuksen ja 
innovoinnin aloille ja kattavat kaikki 
vaiheet perustutkimuksesta markkinoille 
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saattamiseen ja innovaatiopalveluihin. 
Tähän sisältyvät myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat tutkimusalat. Jos esille nousee 
erityisiä tarpeita ja käyttöön saadaan uusia 
rahoituslähteitä, Marie Skłodowska-Curie -
toimia voidaan kohdentaa tiettyihin 
toimiin, jotka liittyvät yksittäisiin 
haasteisiin (mukaan lukien määritetyt 
missiot), tietyntyyppisiin tutkimus- ja 
innovointilaitoksiin tai tiettyihin 
maantieteellisiin paikkoihin. Näin voidaan 
reagoida osaamista, tutkijakoulutusta, 
urakehitystä ja tietämyksen jakamista 
koskevien vaatimusten kehittymiseen 
Euroopassa.

saattamiseen ja innovaatiopalveluihin. 
Tähän sisältyvät myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat tutkimusalat. Jos esille nousee 
erityisiä tarpeita ja käyttöön saadaan uusia 
rahoituslähteitä, Marie Skłodowska-Curie -
toimia voidaan kohdentaa tiettyihin 
toimiin, tietyntyyppisiin tutkimus- ja 
innovointilaitoksiin tai tiettyihin 
maantieteellisiin paikkoihin. Näin voidaan 
reagoida osaamista, tutkijakoulutusta, 
urakehitystä ja tietämyksen jakamista 
koskevien vaatimusten kehittymiseen 
Euroopassa.

Or. en

Perustelu

Marie Skłodowska-Curie -toimien olisi säilyttävä täysin alhaalta ylös suuntautuvana 
ohjelmana (kuten kohdan ensimmäisessä virkkeessä todetaan).

Tarkistus 62

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutusohjelmat, joiden 
tarkoituksena on antaa tutkijoille erilaisia 
taitoja, jotka ovat tärkeitä nykyisten ja 
tulevien globaalien haasteiden kannalta.

– Koulutusohjelmat, joiden 
tarkoituksena on antaa tutkijoille erilaisia 
taitoja, jotka ovat tärkeitä nykyisten ja 
tulevien globaalien haasteiden kannalta, 
tarvittaessa EIT:n koulutustoimintaa 
täydentäen.

Or. en

Perustelu

EIT tarjoaa yrittäjyyskoulutusta opiskelijoille ottamalla elinkeinoelämän mukaan 
opintosuunnitelmaan. MSC-toimien tavoin EIT-laatumerkin malli perustuu liikkuvuuden 
edistämiseen keskeisenä vaatimuksena maisteri- ja tohtoriohjelmissa. Parantamalla 
täydentävyyttä MSC-toimien kanssa varmistettaisiin suurempi lisäarvo molemmille 
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hankkeille, virtaviivaistettaisiin niitä ja myös vältettäisiin tarpeettomat päällekkäisyydet.

Tarkistus 63

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.3 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutusohjelmat, joilla edistetään 
huippuosaamista ja levitetään parhaita 
käytäntöjä instituutioiden ja tutkimus- ja 
innovointijärjestelmien välillä;

– Yhteisesti Euroopan horisontti -
puiteohjelman muiden osien kanssa 
kehitettävät koulutusohjelmat, joilla 
edistetään huippuosaamista ja levitetään 
parhaita käytäntöjä instituutioiden ja 
tutkimus- ja innovointijärjestelmien välillä;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Modernit tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat 
keskeisen tärkeitä palveluja tutkimus- ja 
innovointiyhteisöille, ja niillä on sen 
vuoksi keskeinen rooli tietämyksen rajojen 
laajentamisessa. Tukemalla 
tutkimusinfrastruktuureja EU:n tasolla 
voidaan saada parannusta tämänhetkiseen 
tilanteeseen, jossa todellisuutta ovat 
toisistaan irralliset kansalliset 
tutkimusinfrastruktuurit ja tieteellisen 
huippuosaamisen ”taskut”, ja lisätä (tällä 
hetkellä vähäistä) tietämyksen liikkumista 
siilojen välillä.

Modernit tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat 
keskeisen tärkeitä palveluja tutkimus- ja 
innovointiyhteisöille, ja niillä on sen 
vuoksi keskeinen rooli tietämyksen rajojen 
laajentamisessa. Tukemalla kaiken 
kokoisia tutkimusinfrastruktuureja EU:n 
tasolla voidaan saada parannusta 
tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa 
todellisuutta ovat toisistaan irralliset 
kansalliset ja alueelliset
tutkimusinfrastruktuurit ja tieteellisen 
huippuosaamisen ”taskut”, ja lisätä (tällä 
hetkellä vähäistä) tietämyksen liikkumista 
siilojen välillä.

Or. en
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Tarkistus 65

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Yleistavoitteena on parantaa Euroopan 
panosta kestävillä maailmanluokan 
infrastruktuureilla, jotka ovat avoimesti 
kaikkien eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkijoiden käytettävissä ja 
joiden potentiaali saada aikaan tieteellisiä 
edistysaskeleita ja innovaatioita käytetään 
täysimääräisesti hyväksi. Keskeisiä 
tavoitteita ovat tutkimus- ja 
innovointiekosysteemin hajanaisuuden 
vähentäminen, jatkuvan modernisoinnin 
varmistaminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen sekä
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen, 
käytön ja saatavuuden käytön parempi 
koordinointi myös vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa ja 
hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja.
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Or. en

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä. Lisäksi niiden 
puitteissa on kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 
resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan prosesseja ja 
menettelyjä.

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä ja auttaneet 
poistamaan käytön esteitä kaikilla 
Euroopan tutkimuksen aloilla 
ylikansallisen pääsyn mahdollistamisen 
kautta. Lisäksi niiden puitteissa on 
kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 
resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan ja 
yhdenmukaistamaan prosesseja ja 
menettelyjä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korostamaan ylikansallisen käytön mahdollistavaa ohjelmaa, joka on 
useassa puiteohjelma-arvioinnissa tunnustettu merkittäväksi tutkimuksen rahoituksen 
onnistumistarinaksi monen peräkkäisen puiteohjelman osalta. On jo olemassa monia 
kansallisia prosesseja ja menettelyjä, jotka on hyvin standardoitu, mutta niitä ei ole 
yhdenmukaistettu eri jäsenvaltioiden eri tutkimusinfrastruktuurien välillä.

Tarkistus 67

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EU:n tukema toiminta tuottaa lisäarvoa 
seuraavilla tavoilla: yhdistämällä ja 
optimoimalla nykyisiä 
tutkimusinfrastruktuureja sen lisäksi, että 
kehitetään uusia; perustamalla 
eurooppalaiset avoimen tieteen 
pilvipalvelut (EOSC), jotka toimivat 
tehokkaana, skaalattavissa olevana ja 
kestävänä ympäristönä datalähtöiselle 
tutkimukselle; liittämällä yhteen kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
koulutusverkostoja; parantamalla 
suurikapasiteettista verkkoinfrastruktuuria, 
jota voidaan käyttää suurten datamäärien 
käsittelyyn ja jonka kautta voidaan 
hyödyntää digitaalisia resursseja yli 
valtioiden ja tutkimusalojen rajojen, ja 
turvaamalla tällaisen infrastruktuurin 
toiminta; poistamalla esteitä, jotka estävät 
parhaiden tutkimusryhmien pääsyn EU:n 
parhaisiin 
tutkimusinfrastruktuuripalveluihin; 
parantamalla tutkimusinfrastruktuurien 
innovaatiopotentiaalia keskittyen ennen 
kaikkea teknologian kehittämiseen ja 
yhteistyössä toteutettavaan innovointiin 
sekä tutkimusinfrastruktuurien käytön 
lisäämiseen teollisuudessa.

EU:n tukema toiminta tuottaa lisäarvoa 
seuraavilla tavoilla: yhdistämällä ja 
optimoimalla nykyisiä 
tutkimusinfrastruktuureja sen lisäksi, että 
kehitetään uusia; perustamalla 
eurooppalaiset avoimen tieteen 
pilvipalvelut (EOSC) sekä Euroopan 
kulttuuriperintöpilvi (museoiden 
yhteistoimintatila), jotka toimivat 
tehokkaana, skaalattavissa olevana ja 
kestävänä ympäristönä datalähtöiselle 
tutkimukselle; liittämällä yhteen kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
koulutusverkostoja; parantamalla 
suurikapasiteettista verkkoinfrastruktuuria, 
jota voidaan käyttää suurten datamäärien 
käsittelyyn ja jonka kautta voidaan 
hyödyntää digitaalisia resursseja yli 
valtioiden ja tutkimusalojen rajojen, ja 
turvaamalla tällaisen infrastruktuurin 
toiminta; luomalla tutkimus- ja 
hankealustoja, joilla poistetaan esteitä, 
jotka estävät parhaiden tutkimusryhmien 
pääsyn EU:n parhaisiin 
tutkimusinfrastruktuuripalveluihin; 
parantamalla tutkimusinfrastruktuurien 
innovaatiopotentiaalia keskittyen ennen 
kaikkea teknologian kehittämiseen ja 
yhteistyössä toteutettavaan innovointiin 
sekä tutkimusinfrastruktuurien käytön 
lisäämiseen teollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EU:n tutkimusinfrastruktuurien 
kansainvälistä ulottuvuutta on 
vahvistettava tiivistämällä yhteistyötä 

Lisäksi EU:n tutkimusinfrastruktuurien 
kansainvälistä ulottuvuutta on 
vahvistettava tiivistämällä yhteistyötä ja 
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kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien 
kanssa ja edistämällä kansainvälistä 
osallistumista eurooppalaisiin 
tutkimusinfrastruktuureihin niin, että tästä 
saadaan molemminpuolista hyötyä.

luomalla yhteyksiä kansainvälisten
tutkimusinfrastruktuurien kanssa ja 
edistämällä kansainvälistä osallistumista 
eurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuureihin 
niin, että tästä saadaan molemminpuolista 
hyötyä.

Or. en

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

ESFRI:n yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien perustaminen, 
toiminta ja pitkän aikavälin kestävyys ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta EU voisi säilyttää 
johtavan aseman tieteen eturintamassa 
tehtävässä tutkimuksessa, tietämyksen 
luomisessa ja käytössä sekä teollisuuden 
kilpailukyvyssä.

Muun muassa ESFRI:n yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien perustaminen,
toiminta ja pitkän aikavälin kestävyys ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta EU voisi säilyttää 
johtavan aseman tieteen eturintamassa 
tehtävässä tutkimuksessa, tietämyksen 
luomisessa ja käytössä sekä teollisuuden 
kilpailukyvyssä.

Or. en

Perustelu

Muutkin kuin ESFRI:n yksilöimät tutkimusinfrastruktuurit ovat tärkeitä ylläpidettäessä 
Euroopan johtoasemaa eturivin tutkimuksessa.

Tarkistus 70

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista avoimen tieteen 
pilvipalveluista olisi kehitettävä tehokas ja 
kattava jakelukanava 
tutkimusinfrastruktuuripalveluille, ja niiden 
olisi tarjottava Euroopan 
tutkimusyhteisöille seuraavan sukupolven 
datapalvelut tutkimusalan massadatan (big 

Eurooppalaisista avoimen tieteen 
pilvipalveluista olisi kehitettävä tehokas ja 
kattava jakelukanava 
tutkimusinfrastruktuuripalveluille, ja niiden 
olisi annettava Euroopan 
tutkimusyhteisöille mahdollisuus kehittää
seuraavan sukupolven datapalvelut 
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data) haravointia, tallentamista, käsittelyä 
(esimerkiksi analyysit, simulointi, 
visualisointipalvelut) ja jakamista varten. 
Avoimen tieteen pilvipalvelujen olisi myös 
tarjottava Euroopan tutkijoille pääsy 
valtaosaan tutkimusinfrastruktuurien
luomasta ja keräämästä datasta sekä 
mahdollisuudet käyttää Euroopan 
datainfrastruktuurin (EDI)2 puitteissa 
käyttöön otettuja 
suurteholaskentaresursseja ja eksa-luokan 
resursseja.

tutkimusalan massadatan (big data) 
haravointia, tallentamista, käsittelyä 
(esimerkiksi analyysit, simulointi, 
visualisointipalvelut) ja jakamista varten. 
Avoimen tieteen pilvipalvelujen olisi myös 
tarjottava Euroopan tutkijoille palveluja, 
jotka kannustavat säilyttämään ja 
käsittelemään valtaosaa 
tutkimusinfrastruktuureissa ja niiden 
ulkopuolella toimivien tutkijoiden
luomasta ja keräämästä laatutarkastetusta
datasta, sekä annettava mahdollisuus
käyttää Euroopan datainfrastruktuurin 
(EDI) puitteissa käyttöön otettuja 
suurteholaskentaresursseja ja eksa-luokan 
resursseja2. Avoimen tieteen 
pilvipalvelujen on lähtökohtaisesti oltava 
suojattu digitaalisilta uhkilta tarjoamalla 
riittävät horisontaaliset luottamus-, 
tunnistus- ja kyberturvallisuuspalvelut.

__________________ __________________

2 Euroopan datainfrastruktuuri tukee 
eurooppalaisia avoimen tieteen 
pilvipalveluja tarjoamalla korkealuokkaiset 
suurteholaskentavalmiudet, nopeat 
yhteydet ja huippuluokan data- ja 
ohjelmistopalvelut.

2 Euroopan datainfrastruktuuri tukee 
eurooppalaisia avoimen tieteen 
pilvipalveluja tarjoamalla korkealuokkaiset 
suurteholaskentavalmiudet, nopeat 
yhteydet ja huippuluokan data- ja 
ohjelmistopalvelut.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yleiseurooppalaiset 
tutkimusinfrastruktuurit, niiden elinkaari ja 
uusien tutkimusinfrastruktuurien 
suunnittelu; tutkimusinfrastruktuurien 
valmistelu- ja käyttöönottovaihe, 
varhaisvaiheen toiminta; täydentävyys 
suhteessa muihin rahoituslähteisiin sekä 
tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemin 
parantaminen ja optimointi seuraamalla 

– Yleiseurooppalaiset 
tutkimusinfrastruktuurit, niiden elinkaari ja 
uusien tutkimusinfrastruktuurien 
suunnittelu; tutkimusinfrastruktuurien 
valmistelu- ja käyttöönottovaihe, 
varhaisvaiheen toiminta; täydentävyys 
suhteessa muihin rahoituslähteisiin sekä 
tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemin 
parantaminen ja optimointi seuraamalla 
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ESFRI:n Landmark-tavoitteiden 
toteutumista ja edistämällä 
yleiseurooppalaisten 
tutkimusinfrastruktuurien 
palvelusopimusten käyttöönottoa sekä 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, 
fuusioita tai käytöstä poistamista;

ESFRI:n Landmark-tavoitteiden 
toteutumista ja edistämällä 
yleiseurooppalaisten 
tutkimusinfrastruktuurien 
palvelusopimusten käyttöönottoa sekä 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, 
fuusioita tai käytöstä poistamista sekä 
infrastruktuurikonseptien kilpailua 
tasapuolisten kilpailuedellytysten 
vallitessa;

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 4 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Eurooppalaiset avoimen tieteen 
pilvipalvelut. Tähän sisältyvät: 
käyttökanavan skaalattavuus ja kestävyys; 
Euroopan, kansallisten, alueellisten ja eri 
instituutioiden resurssien tuloksekas 
yhteenliittyminen; pilvipalvelun 
kehittäminen teknisesti ja 
toimintapolitiikan kannalta siten, että 
voidaan vastata uusiin tutkimustarpeisiin ja 
-vaatimuksiin (esimerkiksi arkaluontoisten 
datajoukkojen käyttö ja sisäänrakennettu 
yksityisyyden suoja); datayhteentoimivuus 
ja FAIR-periaatteiden noudattaminen; laaja 
käyttäjäkunta;

– Eurooppalaiset avoimen tieteen 
pilvipalvelut. Tähän sisältyvät: 
käyttökanavan skaalattavuus ja kestävyys; 
Euroopan, kansallisten, alueellisten ja eri 
instituutioiden resurssien tuloksekas 
yhteenliittyminen; pilvipalvelun 
kehittäminen teknisesti ja 
toimintapolitiikan kannalta siten, että 
voidaan vastata uusiin tutkimustarpeisiin ja 
-vaatimuksiin (esimerkiksi arkaluontoisten 
datajoukkojen käyttö ja sisäänrakennettu 
yksityisyyden suoja) tutkijayhteisöjen 
toiveita vastaavasti; datayhteentoimivuus 
ja FAIR-periaatteiden noudattaminen; laaja 
käyttäjäkunta;

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen toimintaympäristöä voidaan 
parantaa merkittävästi varmistamalla, että 
kaikilla EU:n tutkijoilla on avoin pääsy 
keskeisiin kansainvälisiin, kansallisiin ja 
alueellisiin tutkimusinfrastruktuureihin, ja 
yhdentämällä tarvittaessa infrastruktuurien 
palveluja niin, että yhdenmukaistetaan 
käyttöehtoja, parannetaan ja laajennetaan 
palvelujen tarjontaa ja pyritään saamaan 
aikaan yhteinen kehittämisstrategia 
korkean teknologian komponenttien ja 
kehittyneiden palvelujen kehittämiseksi 
innovointitoimien avulla.

Tutkimuksen toimintaympäristöä voidaan 
parantaa merkittävästi varmistamalla, että 
kaikilla EU:n tutkijoilla on avoin pääsy 
keskeisiin kansainvälisiin, kansallisiin ja 
alueellisiin tutkimusinfrastruktuureihin, ja 
yhdentämällä tarvittaessa infrastruktuurien 
palveluja niin, että yhdenmukaistetaan 
käyttöehtoja, parannetaan ja laajennetaan 
palvelujen tarjontaa ja pyritään saamaan 
aikaan yhteinen kehittämisstrategia 
korkean teknologian komponenttien ja 
kehittyneiden palvelujen kehittämiseksi 
innovointitoimien avulla siten, että 
vastataan tutkijayhteisöjen tarpeisiin ja 
kannustetaan niitä näin osallistumaan 
aktiivisesti.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset, myös pienet ja keskisuuret 
verkostot, jotka liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

Or. en

Perustelu

Pienet ja keskisuuret tutkimusinfrastruktuurit ovat edelleen tärkeitä t&i-ekosysteemien 
kannalta. Koska tutkimusinfrastruktuureja voidaan lisäksi käyttää monella erilaisella 
tieteellisellä ja teknologisella alalla, viittausta globaaleihin haasteisiin ei tarvita.
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Tarkistus 75

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

II II GLOBAALIT HAASTEET JA 
EUROOPAN TEOLLISUUDEN 
KILPAILUKYKY

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU hyötyy teknologian ja teollisuuden 
käyttäjänä ja tuottajana, kun se näyttää 
miten nykyaikainen teollistunut, kestävä, 
osallistava, avoin ja demokraattinen 
yhteiskunta ja talous voivat toimia ja 
kehittyä. Lisääntyviä taloudellisia, 
ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia 
esimerkkejä tulevaisuuden kestävästä 
teollisesta taloudesta edistetään ja 
vahvistetaan seuraavilta osin: terveys ja 
hyvinvointi kaikille; kestävät, osallistavat 
ja turvalliset yhteiskunnat; saatavilla oleva 
puhdas energia ja liikkuvuus; 
digitalisoitunut talous ja yhteiskunta; 
monitieteinen ja luova teollisuus; avaruus-, 
meri- tai maapohjaiset ratkaisut; 
elintarvike- ja ravitsemusratkaisut; 
luonnonvarojen kestävä käyttö, 
ilmastonsuojelu ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen. Nämä kaikki tuottavat 
vaurautta Eurooppaan ja tarjoavat 
laadukkaampia työpaikkoja. Teollisuuden 
muutos on ratkaisevan tärkeää.

EU hyötyy tiedon, teknologian ja 
teollisuuden käyttäjänä ja tuottajana, kun 
se näyttää miten nykyaikainen teollistunut, 
kestävä, osallistava, avoin ja 
demokraattinen yhteiskunta ja talous voivat 
toimia ja kehittyä. Lisääntyviä 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
yhteiskunnallisia esimerkkejä 
tulevaisuuden kestävästä teollisesta 
taloudesta edistetään ja vahvistetaan 
seuraavilta osin: terveys ja hyvinvointi 
kaikille; kestävät, osallistavat ja turvalliset 
yhteiskunnat; saatavilla oleva puhdas 
energia ja liikkuvuus; digitalisoitunut 
talous ja yhteiskunta; monitieteinen ja 
luova teollisuus; avaruus-, meri- tai 
maapohjaiset ratkaisut; elintarvike- ja 
ravitsemusratkaisut; luonnonvarojen 
kestävä käyttö, ilmastonsuojelu ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Nämä 
kaikki tuottavat vaurautta Eurooppaan ja 
tarjoavat laadukkaampia työpaikkoja. 
Teollisuuden muutos on ratkaisevan 
tärkeää.

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi ryhmitellään tässä 
Euroopan horisontti -ohjelman pilarissa 
yhdennettyihin toimintakokonaisuuksiin. 
Aloihin keskittymisen sijasta 
investoinneilla pyritään 
järjestelmämuutoksiin yhteiskunnassamme 
ja taloudessamme kestävyyden 
näkökulmasta. Tämä edellyttää sitä, että 
kaikki toimijat, sekä yksityiset että julkiset, 
osallistuvat yhteistyössä tutkimuksen ja 
innovoinnin suunnitteluun ja luomiseen 
niin, että yhdistetään loppukäyttäjät, 
tutkijat, teknologiat, tuottajat, innovaattorit, 
yritykset, opettajat, kansalaiset ja 
kansalaisjärjestöt. Siksi mitään 
aihekohtaisista klustereista ei ole 
tarkoitettu vain yhdelle toimijaryhmälle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Klusterit kehittävät ja soveltavat 
digitaalisia, keskeisiä kehitystä 
vauhdittavia teknologioita ja uusia 
teknologioita osana yhteistä strategiaa 
EU:n teollisuuden johtoaseman 
edistämiseksi. Tarvittaessa tähän käytetään 
EU:n avaruuspohjaisia tietoja ja palveluita.

Klusterit tukevat tiedon luomista sen 
kaikissa kehitysvaiheissa, mukaan 
luettuna varhaisvaiheen 
tutkimustoiminta. Klusterit myös
kehittävät ja soveltavat digitaalisia, 
keskeisiä kehitystä vauhdittavia 
teknologioita ja uusia teknologioita osana 
yhteistä strategiaa EU:n teollisuuden 
johtoaseman edistämiseksi. Tarvittaessa 
tähän käytetään EU:n avaruuspohjaisia 
tietoja ja palveluita.



PR\1158114FI.docx 49/148 PE625.306v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teknologian siirtämistä laboratoriosta 
markkinoille ja sovellusten kehittämistä 
tuetaan, esimerkiksi pilottituotantolinjoja ja 
demonstrointitoimia sekä toimenpiteitä, 
joilla edistetään markkinoille saattamista ja 
tehostetaan yksityisen sektorin 
sitoutumista. Synergia muiden ohjelmien 
kanssa maksimoidaan.

Teknologian siirtämistä laboratoriosta 
markkinoille ja sovellusten kehittämistä 
tuetaan, esimerkiksi pilottituotantolinjoja ja 
demonstrointitoimia sekä toimenpiteitä, 
joilla edistetään markkinoille saattamista ja 
tehostetaan yksityisen sektorin 
sitoutumista. Synergia Euroopan 
horisontti -puiteohjelman muiden osien ja 
erityisesti EIT:n sekä muiden ohjelmien 
kanssa maksimoidaan.

Or. en

Perustelu

EIT:n tehtävä on tarjota ratkaisuja kipeimpiin yhteiskuntaa koetteleviin globaaleihin 
haasteisiin. Tällä hetkellä EIT tuottaa jo tuloksia kestävän kehityksen tavoitteiden alalla, ja se 
olisi siksi kytkettävä tiiviisti kaikkiin klustereihin. Myös KIC-yhteisöjen toiminnan ja 
useimpien klustereiden välillä on runsaasti synergiapotentiaalia, jota olisi edelleen tutkittava 
ja mahdollisuuksien mukaan maksimoitava.

Tarkistus 80

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Terveyden tutkimus ja innovaatiotutkimus 
sekä innovaatiot ovat olleet tässä 
merkittävässä osassa, samoin kuin terveys-
ja hoitoalan tuottavuuden ja laadun 
parantamisessa. EU:lla on kuitenkin 
edelleen edessään uusia, äskettäin 
syntyneitä tai jatkuvia haasteita, jotka 
uhkaavat sen kansalaisia ja 
kansanterveyttä, terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä sekä 

Terveyden tutkimus ja innovaatiotutkimus 
sekä innovaatiot ovat olleet tässä 
merkittävässä osassa, samoin kuin terveys-
ja hoitoalan tuottavuuden ja laadun 
parantamisessa. EU:lla on kuitenkin 
edelleen edessään uusia, äskettäin 
syntyneitä tai jatkuvia haasteita, jotka 
uhkaavat sen kansalaisia ja 
kansanterveyttä, terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä sekä 
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terveys- ja hoitoalan kilpailukykyä. 
Tärkeimpiä terveyshaasteita EU:ssa ovat 
seuraavat: tehokkaan terveyden 
edistämisen ja tautien ehkäisemisen puute; 
tarttuvien tautien lisääntyminen; 
mikrobilääkeresistenssin leviäminen ja 
tarttuvien epidemioiden puhkeaminen; 
lisääntynyt ympäristön saastuminen; 
maiden sisällä ja niiden välillä olevat 
terveyserot, jotka vaikuttavat 
suhteettomasti heikommassa asemassa 
oleviin ryhmiin tai haavoittuvassa 
elämänvaiheessa oleviin ryhmiin; 
terveysriskien havaitseminen, 
ymmärtäminen, valvonta, ehkäiseminen ja 
lieventäminen yhteiskuntien, kaupunkien ja 
luonnonympäristön muuttuessa nopeasti; 
EU:n terveydenhuoltojärjestelmien 
lisääntyvät kustannukset; yksilöllisen 
lääketieteen progressiivinen käyttöönotto ja 
terveys- ja hoitoalan digitalisointi sekä 
Euroopan terveys- ja hoitoalan lisääntyvä 
paine säilyttää kilpailukykynsä 
kehittämällä terveysalaan liittyvää 
innovointia markkinoille tuleviin uusiin 
globaaleihin toimijoihin nähden.

terveys- ja hoitoalan kilpailukykyä. 
Tärkeimpiä terveyshaasteita EU:ssa ovat 
seuraavat: tehokkaan terveyden 
edistämisen ja tautien ehkäisemisen puute; 
tarttuvien tautien lisääntyminen; 
mikrobilääkeresistenssin leviäminen ja 
tarttuvien epidemioiden puhkeaminen; 
lisääntynyt ympäristön saastuminen; 
maiden sisällä ja niiden välillä olevat 
terveyserot, jotka vaikuttavat 
suhteettomasti heikommassa asemassa 
oleviin ryhmiin tai haavoittuvassa 
elämänvaiheessa oleviin ryhmiin; 
terveysriskien havaitseminen, 
ymmärtäminen, valvonta, ehkäiseminen ja 
lieventäminen yhteiskuntien, kaupunkien ja 
luonnonympäristön muuttuessa nopeasti; 
EU:n terveydenhuoltojärjestelmien 
lisääntyvät kustannukset; yksilöllisen 
lääketieteen progressiivinen käyttöönotto, 
mukaan luettuna asiaa koskeva tutkimus,
ja terveys- ja hoitoalan digitalisointi sekä 
Euroopan terveys- ja hoitoalan lisääntyvä 
paine säilyttää kilpailukykynsä 
kehittämällä terveysalaan liittyvää 
innovointia markkinoille tuleviin uusiin 
globaaleihin toimijoihin nähden.

Or. en

Perustelu

Yksilöllistä lääketiedettä ei voida panna täytäntöön ilman lisätutkimusta. Translaatiotutkimus 
on menestyksen avain terveyteen liittyvän tutkimuksen alalla, ja se tuottaa tutkimustuloksia 
laboratoriosta potilaalle ja takaisin laboratorioon lisäparannusten saavuttamiseksi. Ilman 
vahvaa keskittymistä biolääketieteelliseen tutkimukseen potilaille koituvien tulevien 
parannusten perusta menettää voimansa.

Tarkistus 81

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä terveyshaasteet ovat monimutkaisia, 
toisiinsa kytkeytyneitä ja luonteeltaan 
maailmanlaajuisia. Ne edellyttävät 

Nämä terveyshaasteet ovat monimutkaisia, 
toisiinsa kytkeytyneitä ja luonteeltaan 
maailmanlaajuisia. Ne edellyttävät 
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monitieteellistä, monialaistaja 
kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimus- ja 
innovointitoimilla luodaan läheiset 
yhteydet keksimiseen liittyvän, kliinisen, 
epidemiologisen, ympäristöön liittyvän ja 
sosioekonomisen tutkimuksen välille sekä 
sääntelytieteeseen. Niissä yhdistetään 
korkeakoulujen ja teollisuuden osaaminen 
ja edistetään niiden yhteistyötä 
terveydenhuoltopalvelujen, potilaiden, 
poliittisten päättäjien ja kansalaisten kanssa 
vipuvaikutuksen saamiseksi julkisesta 
rahoituksesta ja sen varmistamiseksi, että 
tulokset hyödynnetään kliinisessä 
käytännössä sekä 
terveydenhuoltojärjestelmissä. Toimilla 
edistetään strategista yhteistyötä EU:n ja 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
yhdistää asiantuntemus, kyvyt ja resurssit, 
joita tarvitaan mittakaava-, tuotevariointi-
ja nopeusetujen luomiseksi sekä 
odotettujen etujen ja taloudellisten riskien 
jakamiseksi.

monitieteellistä, monialaistaja 
kansainvälistä yhteistyötä kansainvälisellä 
tasolla. Tutkimus- ja innovointitoimilla, 
myös tarvittavalla biolääketieteellisellä 
perustutkimuksella, luodaan läheiset 
yhteydet keksimiseen liittyvän, kliinisen, 
epidemiologisen, ympäristöön liittyvän ja 
sosioekonomisen tutkimuksen välille sekä 
sääntelytieteeseen. Niissä yhdistetään 
korkeakoulujen ja teollisuuden osaaminen 
ja edistetään niiden yhteistyötä 
terveydenhuoltopalvelujen, potilaiden, 
poliittisten päättäjien ja kansalaisten kanssa 
vipuvaikutuksen saamiseksi julkisesta 
rahoituksesta ja sen varmistamiseksi, että 
tulokset hyödynnetään kliinisessä 
käytännössä sekä 
terveydenhuoltojärjestelmissä. Toimilla 
edistetään strategista yhteistyötä EU:n ja 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
yhdistää asiantuntemus, kyvyt ja resurssit, 
joita tarvitaan mittakaava-, tuotevariointi-
ja nopeusetujen luomiseksi sekä 
odotettujen etujen ja taloudellisten riskien 
jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Lastentaudit, joihin liittyy korkea 
kuolleisuus ja pitkän aikavälin 
sairastuvuus;

Or. en
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Tarkistus 83

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ei-tarttuvat taudit, harvinaiset taudit 
mukaan lukien, aiheuttavat vakavan 
haasteen terveydelle ja yhteiskunnalle. 
Niiden ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja 
parantamiseen tarvitaan nykyistä 
tehokkaampia lähestymistapoja, mukaan 
lukien yksilölliset lääketieteelliset 
lähestymistavat.

Ei-tarttuvat taudit, harvinaiset taudit 
mukaan lukien, aiheuttavat vakavan 
haasteen terveydelle ja yhteiskunnalle. 
Niiden ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin,
hoitoon ja parantamiseen tarvitaan nykyistä 
tehokkaampia lähestymistapoja, mukaan 
lukien yksilölliset lääketieteelliset 
lähestymistavat.

Or. en

Perustelu

Diagnosointi on tämän prosessin olennainen osa, eikä sitä pitäisi unohtaa (ks. ensimmäinen 
”päälinja”).

Tarkistus 84

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3 alakohta – 2 alakohta – 5 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Huomattavat täyttämättömät 
kliiniset tarpeet, kuten harvinaiset syövät, 
mukaan luettuina lasten syöpätaudit;

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.4 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Rokotteet, diagnostiikat, 
hoitomuodot ja parannuskeinot 
tartuntataudeille, mukaan lukien 

– Rokotteet, diagnostiikat, 
hoitomuodot ja parannuskeinot, myös 
lääkkeet, tartuntataudeille, mukaan lukien 
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samanaikaisesti esiintyvät taudit ja 
infektiot;

samanaikaisesti esiintyvät taudit ja 
infektiot;

Or. en

Perustelu

Tartuntataudit edellyttävät innovatiivisia lääkkeitä. Se edellyttää paitsi niiden ainesosien niin 
myös innovatiivisten välitysjärjestelmien tutkimusta.

Tarkistus 86

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Terveysteknologiat ja -välineet ovat 
kansanterveydelle välttämättömiä. Ne ovat 
olleet hyvin merkityksellisiä 
parannuksissa, joita ihmisten elämän, 
terveydenhuollon ja hoidon laadun osalta 
on saavutettu EU:ssa. Siksi keskeisenä 
strategisena haasteena on suunnitella, 
kehittää, toimittaa ja toteuttaa sopivia, 
luotettavia, turvallisia ja 
kustannustehokkaita työkaluja ja 
teknologioita terveys- ja hoitoalan 
tarpeisiin siten, että samalla otetaan 
asianmukaisesti huomioon vammaisten 
tarpeet ja ikääntyvä yhteiskunta. Näihin 
kuuluvat muun muassa tekoäly ja muut 
digitaaliset teknologiat, jotka tarjoavat 
merkittäviä parannuksia nykyisiin 
verrattuna ja edistävät kilpailukykyistä ja 
kestävää terveysalan teollisuutta, joka luo 
korkean lisäarvon työpaikkoja. Euroopan 
terveysalan teollisuus on yksi kriittisistä 
talouden aloista EU:ssa. Sen osuus 
bruttokansantuotteesta on 3 prosenttia, ja 
alalla työskentelee 1,5 miljoonaa ihmistä.

Terveysteknologiat ja -välineet ovat 
kansanterveydelle välttämättömiä. Ne ovat 
olleet hyvin merkityksellisiä 
parannuksissa, joita ihmisten elämän, 
terveydenhuollon ja hoidon laadun osalta 
on saavutettu EU:ssa. Siksi keskeisenä 
strategisena haasteena on suunnitella, 
kehittää, toimittaa ja toteuttaa sopivia, 
luotettavia, turvallisia ja 
kustannustehokkaita työkaluja ja 
teknologioita terveys- ja hoitoalan 
tarpeisiin siten, että samalla otetaan 
asianmukaisesti huomioon vammaisten 
tarpeet ja ikääntyvä yhteiskunta. Näihin 
kuuluvat muun muassa keskeiset 
mahdollistavat teknologiat, jotka tarjoavat 
merkittäviä parannuksia nykyisiin 
verrattuna ja edistävät kilpailukykyistä ja 
kestävää terveysalan teollisuutta, joka luo 
korkean lisäarvon työpaikkoja. Euroopan 
terveysalan teollisuus on yksi kriittisistä 
talouden aloista EU:ssa. Sen osuus 
bruttokansantuotteesta on 3 prosenttia, ja 
alalla työskentelee 1,5 miljoonaa ihmistä.

Or. en

Perustelu

Tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologioiden mainitseminen on liian rajoittavaa. 
Erityisesti fotoniikka on keskeinen mahdollistava teknologia ja tarjoaa mahdollisuuden 
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turvallisiin ja kustannustehokkaisiin terveydenhuoltoratkaisuihin.

Tarkistus 87

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. ”OSALLISUUTTA EDISTÄVÄ 
JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA” -
KLUSTERI

2. ”OSALLISUUTTA EDISTÄVÄ 
JA LUOVA YHTEISKUNTA” -
KLUSTERI

Or. en

Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

EU yhdistää ainutlaatuisella tavalla 
talouskasvun ja sosiaalipolitiikan: 
sosiaalinen osallisuus on korkea ja 
yhteisiin arvoihin kuuluvat demokratia, 
ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja 
moninaisuuden tuoma rikkaus. Tämä malli 
kehittyy jatkuvasti, ja sen on vastattava –
muiden haasteiden lisäksi – globalisaation 
ja teknologisten uudistusten tuomiin 
haasteisiin. Euroopan on myös vastattava 
jatkuviin turvallisuusuhkiin liittyviin 
haasteisiin. Terrori-iskut ja 
radikalisoituminen sekä 
kyberhyökkäykset ja hybridiuhkat 
aiheuttavat merkittäviä 
turvallisuusongelmia ja erityistä rasitusta 
yhteiskunnille.

EU yhdistää ainutlaatuisella tavalla 
talouskasvun ja sosiaalipolitiikan: 
sosiaalinen osallisuus on korkea ja 
yhteisiin arvoihin kuuluvat demokratia, 
ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja 
moninaisuuden tuoma rikkaus. Tämä malli 
kehittyy jatkuvasti, ja sen on vastattava –
muiden haasteiden lisäksi – globalisaation 
ja teknologisten uudistusten tuomiin 
haasteisiin.

Or. en



PR\1158114FI.docx 55/148 PE625.306v01-00

FI

Tarkistus 89

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä kulttuuriala ja luovat 
alat säilyttävät ja edistävät keskeisellä 
tavalla Euroopan kulttuurillista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistavat 
Eurooppaan kuulumista ja alueellisia 
identiteettejä, edistävät tiedon ja arvojen 
välittämistä ja turvaavat konkreettisen ja 
henkisen eurooppalaisen perinnön 
nykyiselle ja tuleville sukupolville. 
Samalla ne vahvistavat sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja antavat 
huomattavan panoksen unionin taloudelle 
työllisyytenä, investointeina, kasvuna ja 
innovaationa ja edistävät merkittävästi 
unionin kilpailukykyä 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan kansalaisia, valtioelimiä ja 
taloutta on suojeltava järjestäytyneen 
rikollisuuden aiheuttamilta jatkuvilta 
uhkilta, joihin kuuluvat muun muassa 
ampuma-ase-, huume- ja ihmiskauppa. 
Suojelun ja turvallisuuden vahvistaminen 
rajaturvallisuuden parantamisen avulla 
on myös keskeisessä asemassa. 
Kyberrikollisuus on kasvussa, ja siihen 
liittyvät riskit moninaistuvat talouden ja 
yhteiskunnan digitalisoinnin vanavedessä. 
Euroopan on jatkettava pyrkimyksiään 
parantaa kyberturvallisuutta, digitaalista 
tietosuojaa ja henkilötietosuojaa sekä 

Poistetaan.
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torjuttava väärän ja haitallisen tiedon 
levittämistä demokraattisen ja 
taloudellisen vakauden turvaamiseksi. 
Lopuksi tarvitaan lisäponnisteluja, jotta 
ilmastonmuutoksen myötä voimistuvien 
äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusta 
ihmisten elämään ja toimeentuloon 
voidaan vähentää. Näitä ovat esimerkiksi 
tulvat, myrskyt tai metsäpaloja synnyttävä 
kuivuus, maaperän köyhtyminen ja muut 
luonnonkatastrofit kuten maanjäristykset. 
Luonnon tai ihmisen aiheuttamat 
katastrofit voivat vaarantaa merkittävät 
yhteiskunnalliset toiminnot, kuten 
terveydenhuollon, energiahuollon ja 
hallinnon. 

Or. en

Perustelu

Tarkistusten 89–91 teksti siirretty uuteen klusteriin ”Turvallinen yhteiskunta”.

Tarkistus 91

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

Komission teksti Tarkistus

Haasteiden laajuus, monimutkaisuus ja 
rajat ylittävä luonne edellyttävät 
monitasoisia EU:n toimia. Tällaisten 
kriittisten sosiaalisten, poliittisten, 
kulttuuristen ja taloudellisten kysymysten 
sekä turvallisuushaasteiden 
käsitteleminen vain kansallisella tasolla 
sisältää riskin resurssien tehottomasta 
käytöstä, hajanaisista lähestymistavoista 
sekä tietämykseen ja valmiuksiin 
sovellettavista erilaisista 
tasovaatimuksista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 92

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

Komission teksti Tarkistus

Turvallisuustutkimus on osa laajempia 
kattavia EU:n toimia turvallisuusuhkiin 
vastaamiseksi. Se edesauttaa valmiuksien 
kehittämisprosessia mahdollistamalla sen, 
että tulevaisuudessa on saatavilla 
teknologioita ja sovelluksia, joilla 
poliittisten päätöksentekijöiden ja alan 
toimijoiden tunnistamat puutteet 
valmiuksissa voidaan korjata. Jo nyt 
EU:n puiteohjelman kautta myönnetyn 
tutkimusrahoituksen osuus on noin 50 
prosenttia turvallisuutta koskevan 
tutkimuksen julkisesta rahoituksesta 
EU:ssa. Käytettävissä olevia välineitä, 
kuten Euroopan avaruusohjelmaa 
(Galileo ja EGNOS, Copernicus, 
avaruustilannetietoisuus ja valtiollinen 
satelliittiviestintä), hyödynnetään 
täysimääräisesti. Synergioita etsitään 
EU:n rahoittaman puolustustutkimuksen 
tukemilla toimilla ja rahoituksen 
päällekkäisyydet pyritään välttämään. 
Rajat ylittävä yhteistyö edistää EU:n 
itsenäisyyden pohjana olevien Euroopan 
yhtenäisten turvallisuusmarkkinoiden 
kehittämistä ja teollisuuden suorituskyvyn 
parantamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2.2. Kulttuuriperintö 2.2.2. Kulttuuriala ja luovat alat, 
mukaan luettuna kulttuuriperintö
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Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elämämme rakentuu kulttuuriperinnön 
ympärille. Se on merkityksellinen 
yhteisöille, ryhmille ja yhteiskunnille ja 
lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se on 
silta yhteiskuntiemme menneisyyden ja 
tulevaisuuden välillä. Se on paikallisia 
talouksia ylläpitävä voima ja ehtymätön 
inspiraation lähde luoville ja 
kulttuuripainotteisille toimialoille. 
Kulttuuriperinnön täyden potentiaalin 
käyttöönotto, säilyttäminen, suojeleminen 
ja kunnossapito, tulkinta ja hyödyntäminen 
ovat ratkaisevia haasteita nyt ja 
tulevaisuudessa. Kulttuuriperintö on 
taiteen, perinteisen käsityötaidon, 
kulttuurialan, yrittäjäpainotteisten ja 
luovien alojen keskeinen lähtökohta ja 
inspiraationlähde, ja nämä alat vauhdittavat 
kestävää talouskasvua, uusien työpaikkojen 
luomista ja ulkomaankauppaa.

Tulevaisuudessa on strategisesti tärkeää 
tukea innovointi- ja tutkimustoimintaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen
osalta, koska ne pystyvät säilyttämään 
kielellisen ja kulttuurillisen 
monimuotoisuuden, moniarvoisuuden 
sekä innovatiivisten ja laadukkaiden 
palvelujen tarjonnan erityisesti 
lähentyvien ja globalisoitujen 
markkinoiden yhteydessä. Kulttuuriala ja 
luovat alat rakentavat sillan taiteen, 
kulttuurin, liike-elämän ja teknologian 
välille. Lisäksi kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla on erityisesti digitalisaation alalla 
keskeinen asema Euroopan 
uudelleenteollistamisessa, ne ovat kasvun 
liikkeellepaneva voima ja niillä on 
strategiset mahdollisuudet saada aikaan 
innovatiivisia ulkoisvaikutuksia muille 
elinkeinoelämän aloille, kuten 
matkailuun, vähittäiskauppaan ja 
digitaaliseen teknologiaan ja tekniikkaan.
Kulttuuriperintö on kulttuurialan ja 
luovien alojen keskeinen osa. Elämämme 
rakentuu kulttuuriperinnön ympärille. Se 
on merkityksellinen yhteisöille, ryhmille ja 
yhteiskunnille ja lisää yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Se on silta yhteiskuntiemme 
menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Se 
on paikallisia talouksia ylläpitävä voima ja 
ehtymätön inspiraation lähde luoville ja 
kulttuuripainotteisille toimialoille. 
Kulttuuriperinnön täyden potentiaalin 
käyttöönotto, säilyttäminen, suojeleminen 
ja kunnossapito, tulkinta ja hyödyntäminen 
ovat ratkaisevia haasteita nyt ja 
tulevaisuudessa. Kulttuuriperintö on 
taiteen, perinteisen käsityötaidon, 
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kulttuurialan, yrittäjäpainotteisten ja 
luovien alojen keskeinen lähtökohta ja 
inspiraationlähde, ja nämä alat vauhdittavat 
kestävää talouskasvua, uusien työpaikkojen 
luomista ja ulkomaankauppaa. Lisäksi 
perinnematkailu ja museot voivat tarjota 
uusia kulttuuri- ja talousnäkymiä 
varsinkin jälkiteollisilla alueilla ja pitää 
perinteisen eurooppalaisen taitotiedon 
elossa.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kulttuuriperinnön ja kielten
säilyttäminen, suojeleminen, vaaliminen ja 
palauttaminen käyttämällä uusinta 
teknologiaa ja digitaaliteknologiaa;

– Kulttuuriperinnön, kielten ja 
perinteisten taitojen ja ammattien
säilyttäminen, suojeleminen, vaaliminen ja 
palauttaminen käyttämällä uusinta 
teknologiaa ja digitaaliteknologiaa;

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 kohta – 6 a luetelmakohta
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ”Kulttuuriperintöpilven” 
perustaminen;

Perustetaan museoiden yhteistyötila, jotta 
voidaan mahdollistaa kulttuuriperinnön 
saavutettavuus uusien teknologioiden 
avulla sekä kannustaa ja helpottaa 
taitotiedon ja osaamisen välittämistä, 
esimerkkinä taideteosten restaurointi. 
Lisäksi pilvi kytketään tiiviisti Europeana-
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alustaan.

Kulttuuriperintöpilvi

– on tutkimus- ja hankepohjainen 
museoiden, kulttuuriammattilaisten ja 
yleisön välinen yhteistyötila – tuo 
tutkimuksen ja tiedon yleisön saataville 

– tarjoaa mahdollisuuden yksittäisten 
työryhmien ja hankerakenteiden 
perustamiseen 

– tarjoaa ja integroi yhteyksiä Europeana-
alustan kaltaisiin muihin alustoihin 

– toimii kaupallisten pilvipalvelujen 
vastapuolena Euroopan kulttuurin alalla.

Or. en

Perustelu

Tiedon ja osaamisen vaihto ja pitkäaikainen säilyttäminen on tässä yhteydessä erityisen 
kiinnostavaa. Tällä hetkellä alalta puuttuu sopiva digitaalinen alusta, joka tarjoaa ratkaisun 
tähän hyvin käytännölliseen ongelmaan, joka liittyy kokoelmien väliseen yhteistyöhön 
erityisesti eurooppalaisessa mittakaavassa. Museoiden digitaalisen eurooppalaisen 
yhteistoimintatilan perustaminen voi auttaa ratkaisemaan nämä haasteet.

Tarkistus 97

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Monialaiset toimet

Euroopan horisontti -puiteohjelmassa 
luovuus ja suunnittelu ovat monialainen 
kysymys, joka integroidaan hankkeisiin 
kaikkialla ohjelmassa, jotta voidaan tukea 
uusia teknologioita, liiketoimintamalleja 
ja pätevyyksiä sekä muuntaa luovat ja 
monialaiset ratkaisut taloudellisesti ja 
yhteiskunnallisesti arvokkaiksi tuloksiksi.

Or. en
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Tarkistus 98

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.2.4. Katastrofinkestävät yhteiskunnat Poistetaan.

Katastrofeilla on moninaisia niin 
ihmisestä kuin luonnosta johtuvia syitä. 
Niitä voivat olla terrori-iskut, ilmastosyyt 
tai muut ääri-ilmiöt (esimerkiksi 
merenpinnan noususta aiheutuvat), 
metsäpalot, lämpöaallot, tulvat, 
maanjäristykset, tsunamit ja 
tulivuorenpurkaukset, vesikriisit, 
avaruussään ilmiöt, teollisuus- ja 
liikennekatastrofit taikka kemialliset, 
biologiset, säteily- ja ydintapahtumat 
(CBRN) sekä niiden jälkitilanteista 
aiheutuvat vaarat. Tavoitteena on 
ehkäistä ja vähentää ihmishenkien 
menetyksiä, terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvia haittoja, katastrofien 
taloudellisia ja aineellisia vahinkoja, 
varmistaa elintarviketurva, parantaa 
katastrofiriskien ymmärtämistä ja 
vähentämistä sekä katastrofeista 
oppimista.

Päälinjat

– Ensimmäisiin pelastustoimiin 
osallistuvien käyttöön tarkoitetut 
teknologiat ja valmiudet kriisi- ja 
katastrofitilanteissa;

– Yhteiskunnan paremmat 
valmiudet hallita ja vähentää 
katastrofiriskiä, myös luontoon 
perustuvien ratkaisujen avulla, lisäämällä 
ennaltaehkäisyä, varautumista ja 
reagointikykyä nykyisiin ja uusiin 
riskeihin vastaamiseksi;

– Kaluston ja menettelyjen 
yhteentoimivuus rajatylittävän 
operatiivisen yhteistyön ja yhtenäisten 
EU:n markkinoiden toimivuuden 
helpottamiseksi.
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Or. en

Perustelu

Tarkistusten 97–117 teksti siirretty uuteen klusteriin ”Turvallinen yhteiskunta”.

Tarkistus 99

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Katastrofeilla on moninaisia niin 
ihmisestä kuin luonnosta johtuvia syitä. 
Niitä voivat olla terrori-iskut, ilmastosyyt 
tai muut ääri-ilmiöt (esimerkiksi 
merenpinnan noususta aiheutuvat), 
metsäpalot, lämpöaallot, tulvat, 
maanjäristykset, tsunamit ja 
tulivuorenpurkaukset, vesikriisit, 
avaruussään ilmiöt, teollisuus- ja 
liikennekatastrofit taikka kemialliset, 
biologiset, säteily- ja ydintapahtumat 
(CBRN) sekä niiden jälkitilanteista 
aiheutuvat vaarat. Tavoitteena on 
ehkäistä ja vähentää ihmishenkien 
menetyksiä, terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvia haittoja, katastrofien 
taloudellisia ja aineellisia vahinkoja, 
varmistaa elintarviketurva, parantaa 
katastrofiriskien ymmärtämistä ja 
vähentämistä sekä katastrofeista 
oppimista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päälinjat Poistetaan.

– Ensimmäisiin pelastustoimiin 
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osallistuvien käyttöön tarkoitetut
teknologiat ja valmiudet kriisi- ja 
katastrofitilanteissa;

– Yhteiskunnan paremmat 
valmiudet hallita ja vähentää 
katastrofiriskiä, myös luontoon 
perustuvien ratkaisujen avulla, lisäämällä 
ennaltaehkäisyä, varautumista ja 
reagointikykyä nykyisiin ja uusiin 
riskeihin vastaamiseksi;

– Kaluston ja menettelyjen 
yhteentoimivuus rajatylittävän 
operatiivisen yhteistyön ja yhtenäisten 
EU:n markkinoiden toimivuuden 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ensimmäisiin pelastustoimiin 
osallistuvien käyttöön tarkoitetut 
teknologiat ja valmiudet kriisi- ja 
katastrofitilanteissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yhteiskunnan paremmat 
valmiudet hallita ja vähentää 
katastrofiriskiä, myös luontoon 
perustuvien ratkaisujen avulla, lisäämällä 
ennaltaehkäisyä, varautumista ja 

Poistetaan.
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reagointikykyä nykyisiin ja uusiin 
riskeihin vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kaluston ja menettelyjen 
yhteentoimivuus rajatylittävän 
operatiivisen yhteistyön ja yhtenäisten 
EU:n markkinoiden toimivuuden 
helpottamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.2.5. Suojelu ja turvallisuus Poistetaan.

Kansalaisia on tarpeen suojella 
rikollisesta toiminnasta syntyviltä 
turvallisuusuhkilta, muun muassa 
terroristien toiminnalta ja hybridiuhkilta, 
sekä vastata näihin. Ihmisiä, julkisia 
tiloja ja kriittistä infrastruktuuria on 
suojeltava sekä fyysisiltä (CBRN-E 
mukaan luettuna) että 
kyberhyökkäyksiltä. Terrorismia ja 
radikalisoitumista on torjuttava (mukaan 
lukien terrorististen ajatusten ja 
vakaumusten ymmärtäminen ja torjunta), 
vakavaa rikollisuutta estettävä ja 
torjuttava (mukaan lukien 
kyberrikollisuus ja järjestäytynyt
rikollisuus), uhreja on tuettava, 
rikollisista lähteistä peräsin olevia 
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rahavirtoja on jäljitettävä, 
lainvalvonnassa tarvittavien tietojen 
käyttöä on tuettava ja varmistettava 
henkilötietojen suoja 
lainvalvontatoimissa, EU:n 
rajaturvallisuutta ilma-, maa- ja 
merirajoilla muuttoliikkeen ja 
tavaravirtojen osalta on tuettava. 
Joustavuuden säilyttäminen on 
olennaisen tärkeää, jotta uusiin 
turvallisuushaasteisiin voidaan puuttua 
nopeasti.

Päälinjat

– Innovatiivisia lähestymistapoja ja 
teknologioita turvallisuusalan toimijoille 
(mm. poliisivoimat, raja- ja 
rannikkovartiolaitos ja tullitoimipaikat), 
kansanterveysalan toimijoille, 
infrastruktuuria ylläpitäville 
toiminnanharjoittajille ja julkisten tilojen 
ylläpitäjille;

– Rikollisuuden ja väkivaltaisen 
radikalisoitumisen inhimilliset ja 
sosiaaliset ulottuvuudet suhteessa niihin 
osallistuviin tai mahdollisesti osallistuviin 
sekä niistä kärsiviin tai mahdollisesti 
kärsiviin henkilöihin;

– Kansalaisten, viranomaisten ja 
teollisuuden suhtautumistapa uusien 
turvallisuusriskien syntymisen 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien riskien 
vähentämiseen, mukaan lukien tekoälyn 
kaltaisten uusien teknologioiden myötä 
syntyvät riskit;

– Turvallisuuteen vaikuttavan 
disinformaation ja valeuutisoinnin 
torjunta;

– Kaluston ja menettelyjen 
yhteentoimivuus rajatylittävän ja 
viranomaisten välisen operatiivisen 
yhteistyön ja yhtenäisten EU:n 
markkinoiden kehittämisen 
helpottamiseksi;

– Henkilötietojen suojaaminen 
lainvalvontatoiminnassa ottaen erityisesti 
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huomioon nopea teknologinen kehitys.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisia on tarpeen suojella 
rikollisesta toiminnasta syntyviltä 
turvallisuusuhkilta, muun muassa 
terroristien toiminnalta ja hybridiuhkilta, 
sekä vastata näihin. Ihmisiä, julkisia 
tiloja ja kriittistä infrastruktuuria on 
suojeltava sekä fyysisiltä (CBRN-E 
mukaan luettuna) että 
kyberhyökkäyksiltä. Terrorismia ja 
radikalisoitumista on torjuttava (mukaan 
lukien terrorististen ajatusten ja 
vakaumusten ymmärtäminen ja torjunta), 
vakavaa rikollisuutta estettävä ja 
torjuttava (mukaan lukien 
kyberrikollisuus ja järjestäytynyt 
rikollisuus), uhreja on tuettava, 
rikollisista lähteistä peräsin olevia 
rahavirtoja on jäljitettävä, 
lainvalvonnassa tarvittavien tietojen 
käyttöä on tuettava ja varmistettava 
henkilötietojen suoja 
lainvalvontatoimissa, EU:n 
rajaturvallisuutta ilma-, maa- ja 
merirajoilla muuttoliikkeen ja 
tavaravirtojen osalta on tuettava. 
Joustavuuden säilyttäminen on 
olennaisen tärkeää, jotta uusiin 
turvallisuushaasteisiin voidaan puuttua 
nopeasti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 106

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päälinjat Poistetaan.

– Innovatiivisia lähestymistapoja ja 
teknologioita turvallisuusalan toimijoille 
(mm. poliisivoimat, raja- ja 
rannikkovartiolaitos ja tullitoimipaikat), 
kansanterveysalan toimijoille, 
infrastruktuuria ylläpitäville 
toiminnanharjoittajille ja julkisten tilojen 
ylläpitäjille;

– Rikollisuuden ja väkivaltaisen 
radikalisoitumisen inhimilliset ja 
sosiaaliset ulottuvuudet suhteessa niihin 
osallistuviin tai mahdollisesti osallistuviin 
sekä niistä kärsiviin tai mahdollisesti 
kärsiviin henkilöihin;

– Kansalaisten, viranomaisten ja
teollisuuden suhtautumistapa uusien 
turvallisuusriskien syntymisen 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien riskien 
vähentämiseen, mukaan lukien tekoälyn 
kaltaisten uusien teknologioiden myötä 
syntyvät riskit;

– Turvallisuuteen vaikuttavan 
disinformaation ja valeuutisoinnin 
torjunta;

– Kaluston ja menettelyjen 
yhteentoimivuus rajatylittävän ja 
viranomaisten välisen operatiivisen 
yhteistyön ja yhtenäisten EU:n 
markkinoiden kehittämisen 
helpottamiseksi;

– Henkilötietojen suojaaminen 
lainvalvontatoiminnassa ottaen erityisesti 
huomioon nopea teknologinen kehitys.

Or. en
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Tarkistus 107

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Innovatiivisia lähestymistapoja ja 
teknologioita turvallisuusalan toimijoille 
(mm. poliisivoimat, raja- ja 
rannikkovartiolaitos ja tullitoimipaikat), 
kansanterveysalan toimijoille, 
infrastruktuuria ylläpitäville 
toiminnanharjoittajille ja julkisten tilojen 
ylläpitäjille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Rikollisuuden ja väkivaltaisen 
radikalisoitumisen inhimilliset ja 
sosiaaliset ulottuvuudet suhteessa niihin 
osallistuviin tai mahdollisesti osallistuviin 
sekä niistä kärsiviin tai mahdollisesti 
kärsiviin henkilöihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kansalaisten, viranomaisten ja 
teollisuuden suhtautumistapa uusien 
turvallisuusriskien syntymisen 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien riskien 
vähentämiseen, mukaan lukien tekoälyn 

Poistetaan.
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kaltaisten uusien teknologioiden myötä 
syntyvät riskit;

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Turvallisuuteen vaikuttavan 
disinformaation ja valeuutisoinnin 
torjunta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kaluston ja menettelyjen 
yhteentoimivuus rajatylittävän ja 
viranomaisten välisen operatiivisen 
yhteistyön ja yhtenäisten EU:n 
markkinoiden kehittämisen 
helpottamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Henkilötietojen suojaaminen 
lainvalvontatoiminnassa ottaen erityisesti 

Poistetaan.
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huomioon nopea teknologinen kehitys.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.2.6. Kyberturvallisuus Poistetaan.

Haitallinen toiminta tietoverkoissa uhkaa 
EU:n talouksien lisäksi myös 
demokratian, vapauksien ja arvojen 
toimivuutta. Kyberuhkat liittyvät usein 
rikolliseen, voiton tavoittelun 
motivoimaan toimintaan, mutta ne voivat 
olla myös poliittisia ja strategisia. 
Tulevaisuuden turvallisuus ja vauraus 
riippuvat siitä, kuinka kykyämme suojella 
EU:ta kyberuhkilta voidaan parantaa. 
Digitalisaatiokehitys vaatii 
kyberturvallisuuden huomattavaa 
parantamista, jotta voidaan suojata 
valtava määrä internetiin liitettäviä 
laitteita esineiden internetin odotetun 
laajenemisen myötä, mukaan lukien 
laitteet, jotka valvovat sähköverkkoja, 
autoja ja liikenneverkkoja, sairaaloita, 
rahavirtoja, julkisia laitoksia, tehtaita ja 
koteja. Euroopan on vahvistettava 
kykyään kestää kyberhyökkäyksiä ja 
luotava toimiva kyberpelote.

Päälinjat

– Koko digitaalisen arvoketjun 
kattavat teknologiat (suojatuista 
komponenteista salaukseen ja 
itsekorjaaviin ohjelmistoihin ja 
verkkoihin);

– Teknologiat, joilla ratkaistaan 
nykyiset kyberuhkat, ennakoidaan tulevia 
tarpeita ja ylläpidetään kilpailukykyistä 
teollisuutta;
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– Euroopan kyberturvallisuuden 
osaamisverkosto ja -keskus.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.6 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Haitallinen toiminta tietoverkoissa uhkaa 
EU:n talouksien lisäksi myös 
demokratian, vapauksien ja arvojen 
toimivuutta. Kyberuhkat liittyvät usein 
rikolliseen, voiton tavoittelun 
motivoimaan toimintaan, mutta ne voivat 
olla myös poliittisia ja strategisia. 
Tulevaisuuden turvallisuus ja vauraus 
riippuvat siitä, kuinka kykyämme suojella 
EU:ta kyberuhkilta voidaan parantaa. 
Digitalisaatiokehitys vaatii 
kyberturvallisuuden huomattavaa 
parantamista, jotta voidaan suojata 
valtava määrä internetiin liitettäviä 
laitteita esineiden internetin odotetun 
laajenemisen myötä, mukaan lukien 
laitteet, jotka valvovat sähköverkkoja, 
autoja ja liikenneverkkoja, sairaaloita, 
rahavirtoja, julkisia laitoksia, tehtaita ja 
koteja. Euroopan on vahvistettava 
kykyään kestää kyberhyökkäyksiä ja 
luotava toimiva kyberpelote.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.6 alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Päälinjat Poistetaan.

– Koko digitaalisen arvoketjun 
kattavat teknologiat (suojatuista 
komponenteista salaukseen ja 
itsekorjaaviin ohjelmistoihin ja 
verkkoihin);

– Teknologiat, joilla ratkaistaan 
nykyiset kyberuhkat, ennakoidaan tulevia 
tarpeita ja ylläpidetään kilpailukykyistä 
teollisuutta;

– Euroopan kyberturvallisuuden 
osaamisverkosto ja -keskus.

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.6 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koko digitaalisen arvoketjun 
kattavat teknologiat (suojatuista 
komponenteista salaukseen ja 
itsekorjaaviin ohjemistoihin ja 
verkkoihin);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.6 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Teknologiat, joilla ratkaistaan 
nykyiset kyberuhkat, ennakoidaan tulevia 
tarpeita ja ylläpidetään kilpailukykyistä 
teollisuutta;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.6 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan kyberturvallisuuden 
osaamisverkosto ja -keskus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. KLUSTERI ”TURVALLINEN 
YHTEISKUNTA”

2.1 Periaatteet 

EU yhdistää ainutlaatuisella tavalla 
demokraattiset arvot, yhteiskunnallisen 
hyvinvoinnin, talouskasvun ja 
kansainvälisen vastuun. On tärkeää 
suojella sen saavutuksia, kansalaisia, 
julkisia instituutioita, taloutta ja poliittista 
vakautta uhkatekijöiltä, jotka ovat 
luonteeltaan, aiheuttajiltaan ja 
alkuperältään erilaisia.

Turvallisuustutkimus on osa unionin 
laajempia ponnisteluja tähän haasteeseen 
vastaamiseksi. Se edesauttaa valmiuksien 
kehittämisprosessia mahdollistamalla sen, 
että tulevaisuudessa on saatavilla 
teknologioita, ratkaisuja ja sovelluksia, 
joilla poliittisten päätöksentekijöiden, 
asiantuntijoiden ja loppukäyttäjien, 
erityisesti viranomaisen, tunnistamat 
puutteet voidaan korjata. Tällainen 
tutkimus ja innovointi vastaavat Rooman 
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agendan sitoumusta pyrkiä kohti 
”turvallista ja vakaata Eurooppaa” 
turvallisuusunionin edistämiseksi.

Terrorismi, radikalisoituminen, 
poliittinen väkivalta, kyberhyökkäykset ja 
hybridiuhat, järjestäytynyt rikollisuus 
sekä yritys-, veronkierto- ja 
ympäristörikollisuus sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan ja muihin kriittisiin 
infrastruktuureihin ja 
toimitusinfrastruktuureihin kohdistuvat 
uhat aiheuttavat merkittäviä ongelmia ja 
erityistä rasitusta yhteiskunnille. 
Euroopan on jatkettava pyrkimyksiään 
parantaa kyberturvallisuutta, digitaalista 
tietosuojaa ja henkilötietosuojaa sekä 
torjua väärän ja haitallisen tiedon 
levittämistä demokraattisen ja 
taloudellisen vakauden turvaamiseksi. 

Riskien ja uhkien ennakoimiseksi, 
estämiseksi ja hallitsemiseksi on tarpeen 
paitsi sitoutua tutkimukseen niin myös 
kehittää ja soveltaa innovatiivisia 
teknologioita, ratkaisuja, 
ennakointivälineitä ja osaamista, lisätä 
palveluntuottajien ja julkisten käyttäjien 
välistä yhteistyötä, etsiä ratkaisuja sekä 
estää ja torjua yksityisyyden suojan ja 
ihmisoikeuksien loukkaamista 
internetissä ja muualla varmistaen 
samalla unionin kansalaisten yksilölliset 
oikeudet ja vapaus.

Jotta vältetään varainkäytön 
päällekkäisyys, yleisestä turvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten 
tutkimustoiminnassa tulee toteuttaa 
monen- ja kansainvälistä vaihtoa ja 
yhteistyötä. Yleisestä turvallisuudesta 
vastaavia viranomaisia on kannustettava 
osallistumaan unionin tutkimus- ja 
innovointiponnistuksiin, jotta voidaan 
parantaa niiden yhteistyö- ja 
viestintävalmiuksia kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla, vaihtaa tietoja ja 
hyödyntää yhteisiä teknologiastandardeja, 
menettelyjä ja välineitä sekä uusimpia 
rikostutkimukseen liittyviä tieteellisiä 
tuloksia, koulutusta ja asiantuntijatiedon 
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tarjoamaa tukea. 

2.2 Toiminta-alat

2.2.1 Järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi, 
ääriliikkeet, radikalisoituminen ja 
poliittinen väkivalta 

Järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi, 
ääriliikkeet, radikalisoituminen ja 
poliittinen väkivalta aiheuttavat suuria 
riskejä kaikille kansalaisille sekä 
Euroopan yhteiskunnalle, taloudelle ja 
demokraattiselle vakaudelle. Näihin 
syyllistyvät sekä paikallisesti toimivat 
yksittäiset ei-ammattilaiset että erittäin 
ammattimaiset ja kansainvälisesti toimivat 
organisaatiot. Heidän toimintansa 
havaitseminen, estäminen ja torjuminen 
edellyttävät humanististen alojen ja 
teknologioiden tutkimusta. 

Päälinjat

– Rikollisuuden ja väkivaltaisen 
radikalisoitumisen inhimilliset ja 
sosiaaliset ulottuvuudet suhteessa niihin 
osallistuviin tai mahdollisesti osallistuviin 
sekä niistä kärsiviin tai mahdollisesti 
kärsiviin henkilöihin;

– Innovatiivisia lähestymistapoja ja 
teknologioita turvallisuusalan 
loppukäyttäjille ja erityisesti yleisestä 
turvallisuudesta vastaaville 
viranomaisille;

– Teknologioita ja toimintastandardeja 
infrastruktuurien, avointen ja julkisten 
tilojen sekä ihmisten 
kokoontumispaikkoina toimivien alueiden 
ja rakennusten suojelemiseksi;

– Vakavaan ja järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen liittyvien rikosten ja 
rikoksen yritysten, poliittisesti motivoidun 
radikalisoitumisen, väkivallan ja 
terrorismin ennustaminen, havaitseminen 
ja ehkäiseminen sekä näitä vastaan 
suojeleminen; 

2.2.2 Rajaturvallisuus- ja valvonta 

Unionin turvallisuuden parantamiseksi 
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tarvitaan ajantasaisia rajaturvallisuuden 
ja -valvonnan valmiuksia. Tämä sisältää 
aluetiedustelun ja -valvonnan (ilma, maa, 
meri), vakaan yhteistyön ja tietojen 
vaihdon ulkomaisten viranomaisten 
kanssa, mukaan luettuina valmiudet, 
jotka liittyvät yhteentoimivuuteen 
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
kansainvälisten komento-, valvonta ja 
viestikeskusten kanssa, sekä ratkaisujen 
täytäntöönpanemiseen rajavalvonnan, 
tapahtumiin reagoimisen, riskien 
havaitsemisen ja rikosten ehkäisyn osalta. 
Mukaan on otettava myös tutkimus, joka 
koskee ennakoivaa poliisityötä ja 
algoritmipohjaisia 
varhaisvaroitussovelluksia ja erilaisiin 
sensoreihin perustuvia automaattisia 
valvontateknologioita. Kun arvioidaan 
niiden vaikutusta ja potentiaalia 
turvallisuusponnistelujen parantamisen 
kannalta, on otettava huomioon, miten 
nämä ratkaisut, teknologiat ja välineet 
voivat vaikuttaa ulkorajoja erityisesti 
meritse ja ilmateitse lähestyvien 
koskemattomuuteen. 

Tutkimuksella olisi tuettava Euroopan 
yhdennetyn rajaturvallisuuden 
parantamista muun muassa lisäämällä 
yhteistyötä ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja EU:n 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa. Sillä tuetaan lisäksi EU:n 
pyrkimyksiä hallita muuttoliikettä. 

Päälinjat

– Havaitaan väärennetyt tai muutoin 
manipuloidut asiakirjat;

– Havaitaan laiton ihmisten ja tavaroiden 
kuljetus/kauppa;

– Edistetään valmiuksia reagoida 
rajatapahtumiin;

– Nykyaikaistetaan raja-alueiden 
tiedustelu- ja valvontavälineistöä; 

2.2.3 Tieto- ja viestintätekniikan 
turvallisuus ja kyberturvallisuus, 
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yksityisyys, tietosuoja

Haitallinen ja vihamielinen toiminta 
tietoverkoissa uhkaa yhteiskuntiamme ja 
niiden kansalaisia, julkisten 
viranomaisten ja instituutioiden vakaata 
ja varmaa toimintaa sekä unionin 
demokraattisten instituutioiden, 
vapauksiemme ja arvojemme toimintaa. 
Julkisiin instituutioihin liittyviä tapauksia 
on jo ilmennyt, ja ne todennäköisesti 
lisääntyvät, kun digitaaliset sovellukset ja 
kybersovellukset integroituvat edelleen 
hallinnollisiin ja taloudellisiin 
menettelyihin sekä yksityiseen ja 
henkilökohtaiseen käyttöön. 

Kyberrikollisuus on kasvussa, ja siihen 
liittyvät riskit moninaistuvat talouden ja 
yhteiskunnan digitalisaation vanavedessä. 
Euroopan on jatkettava pyrkimyksiään 
parantaa kyberturvallisuutta ja yleistä 
tieto- ja viestintätekniikan turvallisuutta, 
digitaalista tietosuojaa ja 
henkilötietosuojaa sekä torjuttava väärän 
ja haitallisen tiedon levittämistä 
demokraattisen ja taloudellisen vakauden 
turvaamiseksi.

Turvallisuus ja vauraus riippuvat 
tulevaisuudessa siitä, että parannetaan 
kykyä suojella unionia tällaisilta uhilta 
sekä estetään, havaitaan ja torjutaan 
haitallinen kybertoiminta, mikä edellyttää 
usein tiivistä ja nopeaa rajatylittävää 
yhteistyötä. Erityisesti digitalisaatiokehitys 
vaatii kyberturvallisuuden huomattavaa 
parantamista, jotta voidaan suojata 
valtava määrä internetiin liitettäviä 
laitteita esineiden internetin odotetun 
laajenemisen myötä. Euroopan on 
jatkettava kaikkia ponnistelujaan 
varmistaakseen kestävyyden tieto- ja 
viestintätekniikkaiskuilta ja edistääkseen 
tehokasta pelotevaikutusta. 

Henkilötietojen ja massadatan (Big Data) 
kerääminen ja arviointi lisää 
turvattomuuteen liittyvää toimintaa. Siksi 
on tärkeää varmistaa tietosuojan, 
yksityisyyden ja vapauden hyvä taso.
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Päälinjat

– Havaitsemis-, ehkäisemis-, 
puolustautumis- ja torjuntateknologioiden 
laajentaminen;

– Julkisten viranomaisten koodinavaus-
ja purkukyvyn vahvistaminen;

– Teknologiat laittomien sähköisen 
maksamisen tapojen ja rahavirtojen 
havaitsemiseksi ja valvomiseksi;

– Asiaan kuuluvien viranomaisten 
(erityisesti EUROPOL/EC3 ja ENISA) 
kaikkien tarvittavien valmiuksien 
vahvistaminen;

– Henkilötietojen suojaaminen 
lainvalvontatoiminnassa ottaen erityisesti 
huomioon nopea teknologinen kehitys; 

2.2.4 Kriittisten infrastruktuurien, 
toimitusketjujen ja liikenne-
/kuljetusmuotojen suojelu ja 
katastrofinkestävyys 

Uudet teknologiat, prosessit, menetelmät 
ja tarkoituksenmukaiset voimavarat 
auttavat suojelemaan elintärkeitä 
infrastruktuureja, järjestelmiä ja 
palveluja, jotka ovat oleellisia 
yhteiskunnan ja talouden moitteettoman 
toiminnan kannalta (muun muassa 
viestintä, liikenne, rahoitus, terveys, 
elintarvikkeet, vesi, energia, logistiikka ja 
toimitusketjut sekä ympäristö).

Katastrofeilla on moninaisia niin 
luonnosta kuin ihmisestä johtuvia tai 
tapahtumien jälkitilanteista aiheutuvia 
syitä. On pyrittävä rajoittamaan 
vaikutuksia elämään ja elinkeinoihin sekä 
terveys- ja ympäristöhaittoja ja 
taloudellisia ja aineellisia vahinkoja sekä 
varmistamaan elintarvike- ja 
lääketoimitukset, turvallisuus ja 
perusviestintäkeinot.

Päälinjat

– Yhteiskunnan paremmat valmiudet 
hallita ja vähentää katastrofiriskiä, myös 
luontoon perustuvien ratkaisujen avulla, 
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lisäämällä ennaltaehkäisyä, varautumista 
ja reagointikykyä nykyisiin ja uusiin 
riskeihin vastaamiseksi sekä näiden eri 
infrastruktuurien kestävyyttä 
parantamalla;

– Etsintään ja pelastukseen käytettävän 
kaluston, ajoneuvojen, välineiden ja 
miehistön liikkumiskyvyn parantaminen;

– Teknologiat, kalusto ja menettelyt 
epidemioiden puhkeamisen estämiseksi tai 
niiden rajoittamiseksi; 

2.2.5 Tuotteiden väärentäminen ja laiton 
jäljentäminen Tuotteiden väärentäminen 
ja laiton jäljentäminen on edelleen vakava 
ongelma Euroopan taloudelle,
kulttuurialalle ja luoville aloille sekä 
kansalaisille. Tämä laiton toiminta 
aiheuttaa vakavia verojen, tulojen ja 
henkilökohtaisten ansioiden menetyksiä 
ja vaarantaa Euroopan työllisyyden.

Lisäksi se myötävaikuttaa 
ympäristövahinkoihin ja puutteellisiin 
työoloihin maailmanlaajuisesti.

Puutteelliset tuotteet voivat aiheuttaa 
vahinkoja ihmisille ja omaisuudelle. 
Tällaisiin vaikutuksiin on puututtava ja 
on löydettävä ratkaisuja, jotta tuotteiden 
väärentämistä ja laitonta jäljentämistä 
voidaan torjua ja jotta voidaan valtuuttaa 
asianomaiset julkiset viranomaiset 
estämään, havaitsemaan, tutkimaan ja 
torjumaan näitä rikoksia ja niihin liittyviä 
laittomia toimia yhteistyössä. 

Mukaan on otettava toimet, joilla 
edistetään teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelua. 

Päälinjat

– Tuotteiden tunnistamistekniikoiden 
edistäminen;

– Alkuperäisosien ja -tuotteiden suojan 
parantaminen;

– Kuljetettavien tuotteiden 
(reaaliaikainen) valvominen ja tietojen 
vaihto tuottajien, kuljettajien, 
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tulliviranomaisten ja vastaanottajien 
välillä 

2.2.6 Koordinoinnin, yhteistyön ja 
synergioiden edistäminen 

Jotta voidaan varmistaa kyky ottaa 
käyttöön, hallita, valvoa ja johtaa 
viranomaisten välisiä menettelyjä, 
tarvitaan ajantasaisia teknologioita ja 
standardeja. Tavoitteena olisi oltava 
varustaa julkiset viranomaiset ja muut 
käytettävät joukot vaihdettavissa olevilla 
välineillä sekä integroida unionin 
laajuiset standardoidut toiminta-, 
reagointi-, raportointi- ja 
tiedonvaihtomenettelyt.

Vastuullinen varainkäyttö turvallisuuden 
alalla merkitsee sitä, että Euroopan 
horisontti -puiteohjelmasta rahoitettavan 
tutkimuksen ja innovoinnin olisi 
edistettävä asiaan liittyvien toimintojen 
koordinointia ja synergiavaikutuksia ja 
osaltaan autettava tehostamaan 
varainkäyttöä ja välttämään 
päällekkäisyyksiä. Tähän on pyrittävä 
myös unionin rahoittaman 
puolustustutkimuksen kautta tuettavassa 
toiminnassa, mukaan luettuina vaihto- ja 
kuulemismekanismit 
puolustustutkimukseen liittyvien 
viranomaisten ja erityisesti Euroopan 
puolustusviraston kanssa, kun otetaan 
huomioon, että on olemassa 
kaksikäyttöteknologian alueita.

Normit, joilla varmistetaan palvelujen, 
menettelyjen, teknologioiden ja kaluston 
yhteinen kehittäminen, tuotanto ja 
toteutus sekä vaihdon, yhteentoimivuuden 
ja yhteensopivuuden valmiudet. 

Päälinjat

– Teknologia ja kalusto, johon 
sovellettavia perustoimintavaatimuksia 
kaikkien jäsenvaltioiden samojen alojen 
joukkojen ja viranomaisten (poliisi, 
pelastus, katastrofien hallinta, viestintä 
jne.) on noudatettava yhtäläisesti;
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–Kaluston ja menettelyjen 
yhteentoimivuus rajatylittävän ja 
viranomaisten välisen operatiivisen 
yhteistyön mahdollistamiseksi;

–Jäsenvaltioiden välisten sekä unionin ja 
unioniin kuulumattomien kumppanien 
välisten standardointiaukkojen 
havaitseminen;

Virastoille olisi tarjottava riittävät 
määrärahat, jotta voidaan edelleen 
edistää niiden kykyä osallistua unionin 
tutkimus- ja innovointitoimintaan sekä 
sen kautta ja jotta voidaan hallinnoida 
asiaan liittyviä hankkeita, vaihtaa 
pyyntöjä, tuloksia ja tavoitteita sekä tehdä 
yhteistyötä ja koordinoida pyrkimyksiä 
muiden virastojen ja tiettyjen unionin 
ulkopuolisten viranomaisten (kuten CTG 
ja IKPO) kanssa. Turvallisuuteen liittyvän 
tutkimuksen ja innovoinnin kannalta 
näitä ovat erityisesti CEPOL, EASA, 
ECDC, EMCDDA, EMSA, ENISA, EU-
LISA, EUIPO, EUROPOL, FRONTEX ja 
SatCen.

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Digitalisaatio on vahva moottori. Koska se 
etenee nopeasti kaikilla sektoreilla, 
investoiminen tärkeisiin aloihin tekoälystä 
seuraavan sukupolven internetiin, korkean 
suorituskyvyn tietotekniikkaan, 
fotoniikkaan ja nanoelektroniikkaan on 
välttämätöntä talouden vahvuuden ja 
yhteiskunnan kestävyyden kannalta. Tieto-
ja viestintätekniikkaan tehdyt investoinnit 
ja tällaisen tekniikan tuottaminen ja käyttö 
ovat selvästi vauhdittaneet EU:n 
talouskasvua – 30 prosenttia pelkästään 

Digitalisaatio on vahva moottori. Koska se 
etenee nopeasti kaikilla sektoreilla, 
investoiminen tärkeisiin aloihin tekoälystä 
seuraavan sukupolven internetiin, korkean 
suorituskyvyn tietotekniikkaan, 
fotoniikkaan, kvanttiteknologioihin ja 
nanoelektroniikkaan on välttämätöntä 
talouden vahvuuden ja yhteiskunnan 
kestävyyden kannalta. Tieto- ja 
viestintätekniikkaan tehdyt investoinnit ja 
tällaisen tekniikan tuottaminen ja käyttö 
ovat selvästi vauhdittaneet EU:n 
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vuosina 2001–2011. talouskasvua – 30 prosenttia pelkästään 
vuosina 2001–2011.

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n asema maailmanlaajuisena johtajana 
on ainutlaatuinen, ja sillä on mahdollisuus 
kasvattaa osuuttaan maailmanmarkkinoilla 
osoittamalla, miten digitaalinen kehitys, 
johtajuus keskeisissä kehitystä 
vauhdittavissa teknologioissa ja 
avaruusteknologioissa, siirtyminen 
vähähiiliseen kiertotalouteen ja 
kilpailukyky voivat vahvistaa toisiaan 
tieteellisen ja teknisen huippuosaamisen 
avulla.

EU:n asema maailmanlaajuisena johtajana 
on ainutlaatuinen, ja sillä on mahdollisuus 
kasvattaa osuuttaan maailmanmarkkinoilla 
osoittamalla, miten digitaalinen kehitys, 
johtajuus keskeisissä kehitystä 
vauhdittavissa teknologioissa ja 
avaruusteknologioissa, siirtyminen 
vähähiiliseen kiertotalouteen ja 
kilpailukyky sekä näiden teknologioiden 
ja kehitysaskeleiden yhteiskunnallinen 
ymmärtäminen voivat vahvistaa toisiaan 
tieteellisen ja teknisen huippuosaamisen 
avulla.

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Digitoidun, kiertoa suosivan, vähähiilisen 
ja vähäpäästöisen talouden toteuttaminen 
edellyttää EU:n tason toimia arvoketjujen 
monimutkaisuuden, teknologioiden 
systeemisen ja monitieteellisen luonteen 
sekä niiden korkeiden 
kehittämiskustannusten ja ratkaistavien 
ongelmien monialaisuuden vuoksi. EU:n 
on varmistettava, että kaikki teollisuuden 
toimijat ja koko yhteiskunta voivat hyötyä 

Digitoidun, kiertoa suosivan, vähähiilisen 
ja vähäpäästöisen talouden toteuttaminen 
edellyttää EU:n tason toimia arvoketjujen 
monimutkaisuuden, teknologioiden 
systeemisen ja monitieteellisen luonteen 
sekä niiden korkeiden 
kehittämiskustannusten ja ratkaistavien 
ongelmien monialaisuuden vuoksi. EU:n 
on varmistettava, että kaikki teollisuuden 
toimijat ja koko yhteiskunta voivat hyötyä 



PR\1158114FI.docx 83/148 PE625.306v01-00

FI

kehittyneistä ja puhtaista teknologioista ja 
digitalisaatiosta. Pelkkä teknologioiden 
kehittäminen ei riitä. Teollispainotteiset 
infrastruktuurit, mukaan lukien 
pilottituotantolinjat, helpottavat EU:n 
yritysten perustamista ja auttavat erityisesti 
pk-yrityksiä hyödyntämään näitä 
teknologioita ja parantamaan suorituskykyä 
innovoinnin alalla.

kehittyneistä ja puhtaista teknologioista ja 
digitalisaatiosta. Pelkkä teknologioiden 
kehittäminen ei riitä. Teollispainotteiset 
infrastruktuurit, mukaan lukien 
pilottituotantolinjat, helpottavat EU:n 
yritysten perustamista ja auttavat erityisesti 
pk-yrityksiä hyödyntämään näitä 
teknologioita ja parantamaan suorituskykyä 
innovoinnin alalla. Tässä yhteydessä 
kulttuurialalla ja luovilla aloilla on 
keskeinen rooli: ne edistävät tieto- ja 
viestintätekniikan alan innovointia ja 
kehittämistä Euroopassa. Ne toimivat 
jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä, jota 
hallitsevat digitaalisen tieto- ja 
viestintäteknologian kehitys ja 
käyttäminen maailmanlaajuisesti. 
Digitaalinen teknologia on tuonut 
mukanaan myös mahdollisuuksia luoda 
erilaisia taideteoksia tai -käytäntöjä, 
joissa digitaalinen teknologia on myös 
luovan prosessin olennainen osa.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisten, keskeisten kehitystä 
vauhdittavien teknologioiden ja 
avaruusteknologioiden sekä raaka-aineiden 
kestävän toimituksen yhdistäminen 
mahdollistavat entistä 
järjestelmällisemmän lähestymistavan sekä 
nopeamman ja syvällisemmän digitaalisen 
ja teollisen kehityksen. Se varmistaa, että 
tutkimus ja innovointi näillä aloilla antaa 
pontta EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanoon teollisuuden, digitoinnin, 
ympäristön, energian ja ilmaston, 
kiertotalouden, raaka-aineiden ja 
kehittyneiden materiaalien sekä avaruuden 
sektoreilla.

Eri alojen, elinkeinojen ja järjestelmien 
välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen 
luovilla ulkoisvaikutuksilla sekä
digitaalisten, keskeisten kehitystä 
vauhdittavien teknologioiden ja 
avaruusteknologioiden sekä raaka-aineiden 
kestävän toimituksen yhdistäminen 
mahdollistavat entistä 
järjestelmällisemmän lähestymistavan sekä 
nopeamman ja syvällisemmän digitaalisen 
ja teollisen kehityksen. Tässä yhteydessä 
tekniikan ja taiteiden väliset synergiat 
voivat auttaa luomaan ihmiskasvoisia 
digitaalisia teknologioita, joilla on arvoa 
yhteiskunnalle. Tämä varmistaa, että 
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tutkimus ja innovointi näillä aloilla antaa 
pontta EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanoon teollisuuden, digitoinnin, 
ympäristön, energian ja ilmaston, 
kiertotalouden, raaka-aineiden ja 
kehittyneiden materiaalien sekä avaruuden 
sektoreilla.

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ala tuottaa yli kolme neljäsosaa EU:n 
maailmanlaajuisesta viennistä ja tarjoaa yli 
100 miljoonaa suoraa ja välillistä 
työpaikkaa. EU:n valmistusteollisuuden 
keskeinen haaste on säilyä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä 
älykkäämpien ja yksilöllisempien, suurta 
lisäarvoa tuovien tuotteiden avulla, jotka 
tuotetaan nykyistä merkittävästi 
alhaisemmilla energiakustannuksilla. 
Luovat ja kulttuuriset panokset ovat 
elintärkeitä lisäarvon tuottamisessa.

Ala tuottaa yli kolme neljäsosaa EU:n 
maailmanlaajuisesta viennistä ja tarjoaa yli 
100 miljoonaa suoraa ja välillistä 
työpaikkaa. EU:n valmistusteollisuuden 
keskeinen haaste on säilyä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä 
älykkäämpien ja yksilöllisempien, suurta 
lisäarvoa tuovien tuotteiden avulla, jotka 
tuotetaan nykyistä merkittävästi 
alhaisemmilla energiakustannuksilla ja 
pienemmällä hiilijalanjäljellä 2000-luvun 
Euroopassa siirtymäkauden 
valmistusprosesseissa ja perinteisissä 
arvoketjuissa. Luovat ja kulttuuriset 
panokset ovat siksi elintärkeitä lisäarvon 
tuottamisessa.

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kilpailukykyiselle EU:lle on erittäin 
tärkeää pitää yllä ja kehittää itsenäisesti 

Kilpailukykyiselle EU:lle on erittäin 
tärkeää pitää yllä ja kehittää itsenäisesti 
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vahvaa suunnittelua ja tuotantokapasiteettia 
keskeisimmissä digitaalisissa 
teknologioissa, kuten mikro- ja 
nanoelektroniikassa, fotoniikassa, 
ohjelmistoissa ja järjestelmissä ja niiden 
integroinnissa sekä näihin sovelluksiin 
tarvittavissa kehittyneissä materiaaleissa.

vahvaa suunnittelua ja tuotantokapasiteettia 
(myös tuotantovälinekapasiteetti)
keskeisimmissä digitaalisissa 
teknologioissa, kuten mikro- ja 
nanoelektroniikassa, fotoniikassa, 
ohjelmistoissa ja järjestelmissä ja niiden 
integroinnissa sekä näihin sovelluksiin 
tarvittavissa kehittyneissä materiaaleissa.

Or. en

Perustelu

Euroopalla on vahva asema digitaalisen tuotannon korkean teknologian komponenttien 
valmistuksessa. Meidän on investoitava tuotantovälineisiin, jotta voimme säilyttää tämän 
aseman emmekä menetä osaa arvoketjusta muille mantereille.

Tarkistus 126

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 alakohta – 9 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kulttuurialan ja luovien alojen 
tieto- ja viestintätekniikka: kehitetään 
uusia välineitä, joilla mahdollistetaan 
digitaalisen sisällön käyttö sekä 
hyödynnetään ja säilytetään sitä.

Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 alakohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– EU:n teknologiainfrastruktuurien 
innovaatioekosysteemi5, joka tunnistetaan 
ja asetetaan etusijalle jäsenvaltioiden 
kanssa yhteisymmärryksessä ja joka tarjoaa 
palveluja EU:n teollisuuden, erityisesti pk-
yritysten, teknologisen kehityksen ja 

– EU:n teknologiainfrastruktuurien 
innovaatioverkosto5, joka tunnistetaan ja 
asetetaan etusijalle jäsenvaltioiden kanssa 
yhteisymmärryksessä ja joka tarjoaa 
palveluja EU:n teollisuuden, erityisesti pk-
yritysten, teknologisen kehityksen ja 
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teknologisten ratkaisujen käyttöönoton 
nopeuttamiseksi; tämä kattaa kaikki 
keskeiset teknologiat, jotka ovat 
välttämättömiä innovaatioiden 
mahdollistamiseksi materiaalien alalla;

teknologisten ratkaisujen käyttöönoton 
nopeuttamiseksi; tämä kattaa kaikki 
keskeiset teknologiat, jotka ovat
välttämättömiä innovaatioiden 
mahdollistamiseksi materiaalien alalla;

__________________ __________________

5 Nämä ovat julkisia tai yksityisiä laitoksia, 
jotka tarjoavat resursseja ja palveluita 
ensisijaisesti Euroopan teollisuudelle 
kehitystä vauhdittavien keskeisten 
teknologioiden ja tuotteiden testaamiseksi 
ja validoimiseksi. Tällaiset infrastruktuurit 
voivat olla yksittäisiä, virtuaalisia tai 
hajautettuja, ja ne on rekisteröitävä 
ohjelmaan assosioituneeseen jäsenvaltioon 
tai kolmanteen maahan.

5 Nämä ovat julkisia tai yksityisiä laitoksia, 
jotka tarjoavat resursseja ja palveluita 
ensisijaisesti Euroopan teollisuudelle 
kehitystä vauhdittavien keskeisten 
teknologioiden ja tuotteiden testaamiseksi 
ja validoimiseksi. Tällaiset infrastruktuurit 
voivat olla yksittäisiä, virtuaalisia tai 
hajautettuja, ja ne on rekisteröitävä 
ohjelmaan assosioituneeseen jäsenvaltioon 
tai kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Internetistä on tullut digitaalisen 
kehityksen keskeinen mahdollistaja kaikilla 
talouden ja yhteiskunnan alueilla. EU:n on 
otettava johto ja ohjattava seuraavan 
sukupolven internet kohti ihmiskeskeistä 
ekosysteemiä, joka on euroopalaisten
sosiaalisten ja eettisten arvojen mukainen. 
Investoiminen seuraavan sukupolven 
internetiin liittyviin teknologioihin ja 
ohjelmistoihin parantaa EU:n teollisuuden 
kilpailukykyä maailmantaloudessa. EU:n 
laajuisen käyttöönoton optimointi 
edellyttää laaja-alaista yhteistyötä 
sidosryhmien välillä.

Internetistä on tullut digitaalisen 
kehityksen keskeinen mahdollistaja kaikilla 
talouden ja yhteiskunnan alueilla ja 
erityisesti kulttuurin alalla ja luovilla 
aloilla. EU:n on otettava johto ja ohjattava 
seuraavan sukupolven internet kohti 
ihmiskeskeistä ekosysteemiä, joka on 
eurooppalaisten sosiaalisten ja eettisten 
arvojen mukainen. Investoiminen 
seuraavan sukupolven internetiin liittyviin 
teknologioihin ja ohjelmistoihin parantaa 
EU:n teollisuuden kilpailukykyä 
maailmantaloudessa. EU:n laajuisen 
käyttöönoton optimointi edellyttää laaja-
alaista yhteistyötä sidosryhmien välillä.

Or. en



PR\1158114FI.docx 87/148 PE625.306v01-00

FI

Tarkistus 129

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.6 a. Kvanttiteknologiat

Kvanttiteknologiat hyödyntävät valtavaa 
edistymistämme kyvyssä havaita ja 
manipuloida yksittäisiä kvantteja (atomit, 
fotonit, elektronit). Tämä voi merkitä 
vallankumousta koko informaation 
arvoketjussa ohjelmistoista laitteistoihin 
ja viestinnästä tietojen louhintaan ja 
tekoälyyn. Euroopalla on tämän alan 
johtavat tutkijat, ja tällä hetkellä käydään 
maailmanlaajuista kilpailua, jotta 
tieteelliset edistysaskeleet voidaan 
muuntaa markkinavalmiiksi sovelluksiksi. 
Tällä keskeisellä mahdollistavalla 
teknologialla on syvälliset monialaiset 
vaikutukset, jotka tarjoavat unionin 
kansalaisille ja teollisuudelle esimerkiksi 
merkittävästi suurempaa laskentatehoa, 
mikä johtaa muun muassa 
luotettavampaan terveydenhoitoon, 
parempiin kemikaaleihin ja 
materiaaleihin, optimoituun ja siten 
kestävämpään luonnonvarojen käyttöön, 
tehokkaampaan suunnitteluun, paremmin 
suojattuun televiestintään ja moniin 
muihin vallankumouksellisiin 
sovelluksiin.

Päälinjat

– Kvanttilaskenta ja -simulointi, mukaan 
luettuna erilaisia arkkitehtuureja ja 
fyysisiä alustoja käyttävien laitteistojen 
kehittäminen, sekä algoritmien ja 
ohjelmistojen kehitys;

– Kvanttiverkostot, jotka mahdollistavat 
datan turvallisen siirtämisen ja 
kvanttiresurssien jakamisen sekä maan 
pinnalla että avaruudessa;

– Kvanttisensorit, kuvantamisjärjestelmät 
ja mittausstandardit, jotka hyödyntävät 
koherentteja kvanttijärjestelmiä ja 
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lomittumista;

– Edellä mainittujen teknologioiden 
testilaitteet ja käyttäjätoiminteet.

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.7 alakohta – 4 alakohta – luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Teolliset resurssivirtojen 
symbioosit eri alojen laitosten ja 
kaupunkiyhteisöjen välillä; prosessit ja 
materiaalit resurssien kuljettamiseksi, 
muuntamiseksi, uudelleenkäyttämiseksi ja 
varastoimiseksi siten, että niihin 
yhdistetään sivutuotteiden, jätteen ja 
hiilidioksidin hyödyntäminen;

– Teolliset resurssivirtojen 
symbioosit eri alojen laitosten ja 
kaupunkiyhteisöjen välillä; prosessit ja 
materiaalit resurssien kuljettamiseksi, 
muuntamiseksi, uudelleenkäyttämiseksi ja 
varastoimiseksi siten, että niihin 
yhdistetään sivutuotteiden, jätteen, 
hiilidioksidin ja vedyn hyödyntäminen, 
kun se on ympäristön kannalta turvallista 
ja tarjoaa merkittäviä ilmastoetuja;

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.7 alakohta – 4 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tuotteiden elinkaaren aikaisen 
suorituskyvyn, kestävyyden, 
päivitettävyyden ja korjattavuuden, 
purkamisen sekä kierrättävyyden 
parantaminen;

– Tuotteiden järjestelmällinen 
suunnittelu elinkaaren aikaisen 
suorituskyvyn, kestävyyden, 
päivitettävyyden ja korjattavuuden, 
purkamisen sekä kierrättävyyden 
parantamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tavanomaiseksi menettelyksi olisi otettava kiertotalouden järjestelmällinen huomioon 
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ottaminen tuotteiden suunnittelun alusta lähtien.

Tarkistus 132

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.7 alakohta – 4 alakohta – 6 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Uudet luovat liiketoimintamallit, 
lähestymistavat ja palvelut tuotteiden 
uudelleenkäyttöä, käyttöiän pidentämistä 
ja kunnostamista varten.

Or. en

Perustelu

Resurssien ja tuotteiden uudelleenkäyttöön keskittyvien uusien liiketoimintamallien 
kehittäminen sekä käyttöiän pidentäminen ovat kiertotalouden kannalta keskeisiä. Eurooppa 
johtaa julkista siirtymistä kiertotalouteen, mutta meidän on varmistettava, että olemme 
johtoasemassa myös tähän vallankumoukseen perustuvan liiketoiminnan luomisessa.

Tarkistus 133

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.8 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Läpimurtoteknologiat, joiden avulla 
kasvihuonekaasupäästöjä ja epäpuhtauksia 
voidaan ratkaisevasti vähentää ja joissa 
hyödynnetään edellä mainittuja
kiertoteollisuuden teknologioita, johtavat 
vahvoihin teollisuuden arvoketjuihin, 
mullistavat valmistuskapasiteetit ja 
parantavat teollisuuden 
maailmanlaajuista kilpailukykyä, ja 
samaan aikaan niillä edistetään 
merkittävästi ilmastoa ja ympäristön laatua 
koskevien tavoitteiden toteutumista.

Laajamittaiset läpimurtoteknologiat, 
joiden avulla kasvihuonekaasupäästöjä ja 
epäpuhtauksia voidaan ratkaisevasti 
vähentää ja jotka voidaan yhdistää edellä 
mainittuihin kiertoteollisuuden 
teknologioihin, johtavat vahvoihin 
teollisuuden arvoketjuihin, mullistavat 
valmistuskapasiteetit, ja samaan aikaan 
niillä edistetään merkittävästi ilmastoa ja 
ympäristön laatua koskevien tavoitteiden 
toteutumista, kun samalla on keskityttävä 
voimakkaasti teollisuuden globaaliin 
kilpailukykyyn.

Or. en
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Tarkistus 134

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.8 alakohta – 3 alakohta – 2 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Hiilen suora välttäminen 
käyttämällä vähähiilistä kemiallista 
rehua;

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.8 alakohta – 3 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Epätavallisten energialähteiden 
sähköksi muuntaminen ja käyttö 
teollisuuslaitoksissa sekä energian ja 
resurssien vaihto teollisuuslaitosten 
kesken (esimerkiksi teollisen symbioosin 
avulla);

– Sähköistäminen, vedytys ja 
puhtaiden energialähteiden, kuten 
uusiutuvan energian ja vedyn käyttö 
teollisuuslaitoksissa fossiilisten 
energialähteiden korvaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.8 alakohta – 3 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Teollisuustuotteet, joita voidaan 
tuottaa vähäpäästöisillä tai päästöttömillä 
tuotantoprosesseilla läpi koko elinkaaren.

– Teollisuustuotteet, joita voidaan 
tuottaa vähäpäästöisillä tai päästöttömillä 
tuotantoprosesseilla. Tämän toiminta-alan 
toimet voidaan panna täytäntöön unionin 
teollisuuskumppanuuksien kautta.
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Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.9 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU tukee avaruuden ja keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
(massadata, kehittynyt valmistus, 
robotiikka ja tekoäly) välistä synergiaa, 
edistää menestyvää, yrittäjyyteen 
perustuvaa ja kilpailukykyistä avaruusalaa 
ja auttaa varmistamaan riippumattomuuden 
avaruuteen pääsyssä ja alan 
mahdollisuuksien hyödyntämisessä 
turvallisella ja turvatulla tavalla. Toimet 
pohjaavat etenemissuunnitelmaan, niissä 
otetaan huomioon ESA:n 
yhdenmukaistamisprosessi ja asiaa 
koskevat jäsenvaltioiden aloitteet, ja ne 
toteutetaan tarvittaessa yhdessä ESAn 
kanssa.

EU tukee avaruuden ja keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
(massadata, kehittynyt valmistus, 
kvanttiteknologiat, robotiikka ja tekoäly) 
välistä synergiaa, edistää menestyvää, 
yrittäjyyteen perustuvaa ja kilpailukykyistä 
avaruusalaa ja auttaa varmistamaan 
riippumattomuuden avaruuteen pääsyssä ja 
alan mahdollisuuksien hyödyntämisessä 
turvallisella ja turvatulla tavalla. Toimet 
pohjaavat etenemissuunnitelmaan, niissä 
otetaan huomioon ESA:n 
yhdenmukaistamisprosessi ja asiaa 
koskevat jäsenvaltioiden aloitteet, ja ne 
toteutetaan tarvittaessa yhdessä ESAn 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 138

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.9 alakohta – 3 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Turvallinen satelliittiviestintä 
valtiotason toimijoille EU:ssa: 
mahdollisimman laajalle valtiotason 
käyttäjäkunnalle tarkoitetut ratkaisut ja 
niihin liittyvät käyttäjälaitteet 
avaruusinfrastruktuuria koskeviin 
arkkitehtuuri-, teknologia- ja 
järjestelmäratkaisuihin EU:n 
riippumattomuuden tukemiseksi;

– Turvallinen kvanttiteknologiaan 
perustuvan hyökkäyksen kestävä
satelliittiviestintä valtiotason toimijoille 
EU:ssa: mahdollisimman laajalle 
valtiotason käyttäjäkunnalle tarkoitetut 
ratkaisut ja niihin liittyvät käyttäjälaitteet 
avaruusinfrastruktuuria koskeviin 
arkkitehtuuri-, teknologia- ja 
järjestelmäratkaisuihin EU:n 
riippumattomuuden tukemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 139

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n on siirryttävä 
vähähiilisiin, resurssitehokkaisiin ja 
kestäviin talouksiin ja yhteiskuntiin. 
Tavoitteiden toteuttamisen pohjana on 
teknologian ja palveluiden syvällinen 
muutos, joka tarkoittaa yritysten ja 
kuluttajien käyttäytymisen muutosta sekä 
uusien hallintotapojen käyttöönottoa. Jotta 
maapallon keskilämpötilan nousu voidaan 
pitää alle 2 celsiusasteessa ja jotta tavoite 
rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 
celsiusasteeseen voitaisiin saavuttaa, 
tarvitaan nopeita toimia 
energiajärjestelmien hiiliriippuvuuden 
vähentämiseksi ja liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittäväksi 
pienentämiseksi6. Tarvitaan myös uutta 
pontta seuraavan sukupolven 
läpimurtoratkaisujen kehityksen 
nopeuttamiseksi sekä innovatiivisten 
teknologioiden ja ratkaisujen 
demonstroimiseksi ja käyttöönottamiseksi 
hyödyntämällä myös digitaalisten ja 
avaruusteknologioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia. Tämä toteutetaan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla, 
joka kattaa hiilestä irtautumisen, 
resurssitehokkuuden, ilman epäpuhtauksien 
vähentämisen, raaka-aineiden saatavuuden 
ja kiertotalouden.

Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n on siirryttävä 
vähähiilisiin, resurssitehokkaisiin ja 
kestäviin talouksiin ja yhteiskuntiin. 
Tavoitteiden toteuttamisen pohjana on 
teknologian ja palveluiden syvällinen 
muutos, joka tarkoittaa yritysten ja 
kuluttajien käyttäytymisen muutosta sekä 
uusien hallintotapojen käyttöönottoa. Jotta 
maapallon keskilämpötilan nousu voidaan 
pitää alle 2 celsiusasteessa ja jotta tavoite 
rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 
celsiusasteeseen voitaisiin saavuttaa, 
tarvitaan nopeita toimia 
energiajärjestelmien hiiliriippuvuuden 
vähentämiseksi ja liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittäväksi 
pienentämiseksi6.

Unionin energiajärjestelmät ovat 
merkittävässä murroksessa, kun pyritään 
saavuttamaan kestävät, edulliset ja 
luotettavat sähkön, lämmön, 
polttoaineiden ja muiden 
energiatuotteiden toimitukset. 
Energiajärjestelmän muutos tapahtuu 
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teknologian, infrastruktuurin, 
markkinoiden, toimintapolitiikan ja 
sääntelyn kehysten vuorovaikutuksen 
kautta. Koko energia-alalla tarvitaan 
järjestelmällistä lähestymistapaa ja 
järjestelmällistä innovointia.

Tarvitaan myös uutta pontta seuraavan 
sukupolven läpimurtoratkaisujen 
kehityksen nopeuttamiseksi sekä 
innovatiivisten teknologioiden ja 
ratkaisujen demonstroimiseksi ja 
käyttöönottamiseksi hyödyntämällä myös 
digitaalisten ja avaruusteknologioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä 
toteutetaan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan avulla, joka kattaa hiilestä 
irtautumisen, resurssitehokkuuden, ilman 
epäpuhtauksien vähentämisen, raaka-
aineiden saatavuuden ja kiertotalouden.

Tätä varten unioni edistää myös 
osallistavia lähestymistapoja 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
luettuina useisiin toimijoihin perustuva 
lähestymistapa sekä osaamis- ja 
innovointijärjestelmien kehittäminen 
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
Euroopan tasolla. Yhteiskuntatieteistä ja 
humanistisilta aloilta saatavat näkemykset 
ja sosiaalinen innovointi yhdessä 
kansalaisten osallistumisen ja 
innovointiin luottamisen kanssa on 
ratkaisevan tärkeää, jotta uutta 
hallintotapaa, tuotantoa ja 
kulutustottumuksia voidaan edistää.

__________________ __________________

6 Muiden alojen merkittävää 
hiiliriippuvuuden vähentämistä käsitellään 
Euroopan horisontti -ohjelman globaalien 
haasteiden ja teollisuuden kilpailukyvyn 
pilarin muilla alueilla.

6 Muiden alojen merkittävää 
hiiliriippuvuuden vähentämistä käsitellään 
Euroopan horisontti -ohjelman globaalien 
haasteiden ja teollisuuden kilpailukyvyn 
pilarin muilla alueilla.

Or. en
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Tarkistus 140

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edistyminen näillä aloilla – ja kaikkialla
EU:n teollisuudessa, kuten maataloudessa, 
rakentamisessa, teollisissa prosesseissa ja 
tuotteiden käytössä sekä jätehuollossa –
edellyttää jatkuvaa pyrkimystä ymmärtää 
paremmin ilmastonmuutoksen 
mekanismeja ja niihin liittyviä vaikutuksia 
koko taloudessa ja yhteiskunnassa sekä 
hyödyntää synergioita kansallisten toimien, 
muun tyyppisten EU:n toimien ja 
kansainvälisen yhteistyön välillä.

Edistyminen näillä aloilla – ja kaikkialla 
EU:n teollisuudessa, kuten maataloudessa, 
rakentamisessa, teollisissa prosesseissa ja 
tuotteiden käytössä sekä jätehuollossa –
edellyttää jatkuvaa pyrkimystä ymmärtää 
paremmin ilmastonmuutoksen 
mekanismeja ja niihin liittyviä vaikutuksia 
koko taloudessa ja yhteiskunnassa sekä 
hyödyntää synergioita kansallisten toimien, 
muun tyyppisten EU:n toimien ja 
kansainvälisen yhteistyön välillä. Erityistä 
huomiota kiinnitetään alojen 
yhteenliittämiseen sähkön, lämmön, 
teollisuuden, kaasun ja liikenteen aloilla 
kaikilla toiminta-aloilla, mikä on 
olennaista onnistuneen energiakäänteen 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 141

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.1 alakohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan löytää uusia tapoja nopeuttaa 
Euroopan talouden hiiliriippuvuutta 
vähentävien teknologioiden ja ratkaisujen 
käyttöönottoa, tarvitaan myös innovoinnin 
kysynnän kasvua. Tätä voidaan kannustaa 
parantamalla kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia sekä lisäämällä 
sosioekonomisen ja julkisen sektorin 
innovointia, ja tällä tavoin voidaan päästä 
teknologialähtöisiä innovaatioita 
laajempiin lähestymistapoihin. 
Sosioekonomisella tutkimuksella, joka 
kattaa muun muassa käyttäjien tarpeet ja 

Jotta voidaan löytää uusia tapoja nopeuttaa 
Euroopan talouden hiiliriippuvuutta 
vähentävien teknologioiden ja ratkaisujen 
käyttöönottoa, tarvitaan myös innovoinnin 
kysynnän kasvua. Tätä voidaan kannustaa 
parantamalla kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia sekä lisäämällä 
sosioekonomisen ja julkisen sektorin 
innovointia ja luovia ulkoisvaikutuksia, ja 
tällä tavoin voidaan päästä 
teknologialähtöisiä innovaatioita 
laajempiin lähestymistapoihin. 
Sosioekonomisella tutkimuksella, joka 
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tottumukset, ennakoivat toimet, ympäristöä 
koskevat, taloudelliset, sosiaaliset ja 
käyttäytymiseen liittyvät näkökohdat, liike-
elämän tapaukset ja mallit sekä 
standardointia edeltävän normatiivisen 
tutkimuksen, tuetaan myös toimia, joilla 
edistetään sääntelyyn ja rahoitukseen 
liittyviä ja sosiaalisia innovaatioita ja 
taitoja sekä markkinatoimijoiden ja 
kuluttajien sitoutumista ja vaikutusvallan 
lisäämistä.

kattaa muun muassa käyttäjien tarpeet ja 
tottumukset, ennakoivat toimet, ympäristöä 
koskevat, taloudelliset, sosiaaliset ja 
käyttäytymiseen liittyvät näkökohdat, liike-
elämän tapaukset ja mallit sekä 
standardointia edeltävän normatiivisen 
tutkimuksen, tuetaan myös toimia, joilla 
edistetään sääntelyyn ja rahoitukseen 
liittyviä ja sosiaalisia innovaatioita ja 
taitoja sekä markkinatoimijoiden ja 
kuluttajien sitoutumista ja vaikutusvallan
lisäämistä.

Or. en

Tarkistus 142

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.1 alakohta – 2 alakohta – 4 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Napa-alueiden keskeisten 
prosessien tunnistaminen, jotta voidaan 
paremmin kehittää hallintavaihtoehtoja, 
joilla minimoidaan kielteiset vaikutukset 
ekosysteemeihin ja parannetaan 
näkemystä globaalista ilmastosta.

Or. en

Tarkistus 143

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.2.2. Energiansaanti 4.2.2. Vaihtoehdot hiilestä irtautumiseksi

Or. en
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Tarkistus 144

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU pyrkii saavuttamaan johtoaseman 
maailmassa kohtuuhintaisten, turvallisten 
ja kestävien energiateknologioiden alalla ja 
tällä tavoin parantamaan kilpailukykyään 
maailmanlaajuisissa arvoketjuissa ja 
asemaansa kasvumarkkinoilla. EU:n 
vaihtelevat ilmastolliset, maantieteelliset, 
ympäristölliset ja sosioekonomiset 
olosuhteet sekä tarve varmistaa 
energiavarmuus ja raaka-aineiden 
saatavuus edellyttävät energiaratkaisujen 
laajaa valikoimaa, johon kuuluu myös 
muita kuin teknisiä ratkaisuja. Uusiutuvien 
energialähteiden teknologioiden osalta on 
edelleen vähennettävä kustannuksia, 
parannettava suorituskykyä, edistettävä 
energiajärjestelmään yhdentämistä sekä 
kehitettävä läpimurtoteknologioita. 
Fossiilisten polttoaineiden osalta niiden 
hiilivapaaksi saattaminen on välttämätöntä 
ilmastovaikutusten saavuttamiseksi.

EU pyrkii saavuttamaan johtoaseman 
maailmassa kohtuuhintaisten, turvallisten 
ja kestävien energiateknologioiden alalla ja 
tällä tavoin parantamaan kilpailukykyään 
maailmanlaajuisissa arvoketjuissa ja 
asemaansa kasvumarkkinoilla. EU:n 
vaihtelevat ilmastolliset, maantieteelliset, 
ympäristölliset ja sosioekonomiset 
olosuhteet sekä tarve varmistaa 
energiavarmuus ja raaka-aineiden 
saatavuus edellyttävät energiaratkaisujen 
laajaa valikoimaa, johon kuuluu myös 
muita kuin teknisiä ratkaisuja. Uusiutuvien 
energialähteiden teknologioiden osalta on 
edelleen vähennettävä kustannuksia, 
parannettava suorituskykyä, edistettävä 
energiajärjestelmään yhdentämistä sekä 
kehitettävä ja otettava käyttöön
läpimurtoteknologioita. Fossiilisten 
polttoaineiden osalta niiden välttäminen ja
hiilivapaaksi saattaminen on välttämätöntä 
ilmastovaikutusten saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 145

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Uusiutuvat energiateknologiat ja -
ratkaisut, jotka liittyvät sähköntuotantoon, 
lämmitykseen ja jäähdytykseen, kestäviin 
liikennepolttoaineisiin ja välivaiheen 
rahdinkuljettajiin erilaisissa laajuuksissa ja 
kehitysvaiheissa, ja jotka on mukautettu 
maantieteellisiin olosuhteisiin ja 
markkinoihin sekä EU:ssa että 

– Uusiutuvat energiateknologiat ja -
ratkaisut, jotka liittyvät sähköntuotantoon, 
vedyn tuotantoon, teollisuuden 
prosesseihin, lämmitykseen ja 
jäähdytykseen, kestäviin 
liikennepolttoaineisiin ja välivaiheen 
rahdinkuljettajiin erilaisissa laajuuksissa ja 
kehitysvaiheissa, ja jotka on mukautettu 
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maailmanlaajuisesti; maantieteellisiin olosuhteisiin ja 
markkinoihin sekä EU:ssa että 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Perustelu

Vaihtelevien uusiutuvien energialähteinen massiivinen integrointi johtaa siihen, että tarvitaan 
kipeästi tasapainottavia sähköverkkoja, joissa on mahdollisuus pitkäaikaiseen laajamittaiseen 
energian varastointiin. Molemmissa tapauksissa elektrolyysillä tapahtuva vedyn tuotanto, 
joka mahdollistaa sähkö–kaasu-muuntamisen, on merkittävä ratkaisu.

Tarkistus 146

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Murrokselliset uusiutuvan energian 
teknologiat uusia sovelluksia ja 
läpimurtoratkaisuja varten;

– Murrokselliset uusiutuvan energian 
teknologiat uusia tai huomattavasti 
parannettuja sovelluksia ja 
läpimurtoratkaisuja varten;

Or. en

Tarkistus 147

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtelevan sähköntuotannon ennakoitu 
kasvu ja siirtyminen kohti sähköisempää 
lämmitystä, jäähdytystä ja liikennettä 
sanelevat uusien lähestymistapojen tarpeen 
energiaverkkojen hallitsemiseksi. Hiilestä 
irtautumisen lisäksi tavoitteena on 
varmistaa energian kohtuuhintaisuus, 
turvallisuus ja toimitusvarmuus, joka 
saavutetaan investoimalla innovatiivisiin 
verkkoinfrastruktuureihin ja 
innovatiiviseen järjestelmänhallintaan. 
Energian varastointi erilaisissa muodoissa 

Vaihtelevan sähköntuotannon ennakoitu 
kasvu ja siirtyminen kohti sähköisempää ja 
vetypohjaisempaa lämmitystä, jäähdytystä 
ja liikennettä sanelevat uusien 
lähestymistapojen tarpeen 
energiaverkkojen hallitsemiseksi. Hiilestä 
irtautumisen lisäksi tavoitteena on 
varmistaa energian kohtuuhintaisuus, 
turvallisuus ja toimitusvarmuus, joka 
saavutetaan investoimalla innovatiivisiin 
verkkoinfrastruktuureihin ja 
innovatiiviseen järjestelmänhallintaan. 
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on keskeisessä asemassa palvelujen 
tarjoamisessa verkkoon ja verkon 
kapasiteetin parantamisessa ja 
vahvistamisessa. Erilaisten verkkojen 
(esimerkiksi sähköverkot, lämmitys- ja 
jäähdytysverkot, kaasuverkot, liikenteen 
lataus- ja tankkausinfrastruktuuri sekä 
vety- ja tietoliikenneverkot) ja toimijoiden 
(esimerkiksi teollisuuslaitokset, 
datakeskukset, itsenäiset tuottajat) väliset 
synergiaedut ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta 
asiaan liittyvien infrastruktuurien älykäs ja 
yhdennetty toiminta on mahdollista.

Energian varastointi erilaisissa muodoissa 
on keskeisessä asemassa palvelujen 
tarjoamisessa verkkoon ja verkon 
kapasiteetin parantamisessa ja 
vahvistamisessa. Erilaisten verkkojen 
(esimerkiksi sähköverkot, lämmitys- ja 
jäähdytysverkot, kaasuverkot, liikenteen 
lataus- ja tankkausinfrastruktuuri sekä 
vety- ja tietoliikenneverkot) ja toimijoiden 
(esimerkiksi teollisuuslaitokset, 
datakeskukset, itsenäiset tuottajat) väliset 
synergiaedut ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta 
asiaan liittyvien infrastruktuurien älykäs ja 
yhdennetty toiminta on mahdollista. On 
tärkeää korostaa, että 
vetypolttokennoteknologioilla on valtava 
potentiaali luoda koulutusta vaativia 
työpaikkoja ja kasvua unionissa. 
Prosessia nopeutetaan asiaan liittyvillä 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksilla, joita Euroopan 
horisontti -puiteohjelmalla luodaan.

Or. en

Perustelu

Vedyn kyky päästä ja integroitua kullekin energiajärjestelmän alueelle avaa mahdollisuuksia 
ottaa käyttöön ja hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja paljon laajemmin. Uusiutuvista 
energialähteistä tuotettava sähkö tarjoaa sähköntuotantoalalle merkittävän vaihtoehdon 
hiilestä irtautumiseksi, mutta lämmön ja liikkuvuuden alalla sekä teollisuudessa ei vielä ole 
yhtä merkittäviä vaihtoehtoja. Vedyn muunneltavuus antaa näille aloille mahdollisuuden 
integroitua ja osallistua Euroopan energiakäänteeseen.

Tarkistus 148

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.3 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sähköverkkojen teknologiat ja 
välineet uusiutuvien energialähteiden ja 
uusien kuormien, kuten sähköisen 
liikkumisen ja lämpöpumppujen, 
yhdentämiseksi;

– Sähköverkkojen teknologiat ja 
välineet uusiutuvien energialähteiden ja 
uusien kuormien, kuten sähköisen 
liikkumisen, elektrolyysilaitteiden, 
polttokennojen ja lämpöpumppujen, 
yhdentämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 149

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.3 alakohta – 2 alakohta – 4 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Järjestelmällinen 
vaikutustenarviointi, joka koskee uusia 
energiateknologioita, kuten vedyn käyttöä 
energian varastointiin.

Or. en

Perustelu

Erityisesti vedyllä odotetaan olevan merkittävä rooli kehitettäessä kestävämpiä energian 
varastointiratkaisuja, mutta tämä edellyttää, että tuotetaan valtava määrä energiaa, mikä 
vaikuttaa vakavasti järjestelmämme energiatarpeisiin. Meidän olisi pyrittävä ymmärtämään 
tätä vaikutusta, jotta varmistamme, että emme ota yhtä askelta kohti kestävyyttä ja toista 
taakse.

Tarkistus 150

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.3 alakohta – 2 alakohta – 4 b luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Puhtaat ratkaisut, jotka voivat 
lisätä järjestelmän luotettavuutta 
täydentäen ja ohittaen uusiutuvat 
energialähteet ja sähköön perustuvan 
varastoinnin;

Or. en

Tarkistus 151

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.4 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4.2.4. Rakennusten ja teollisuuslaitosten 
merkitys energiakäänteessä

4.2.4. Rakennukset energiakäänteessä

Or. en

Tarkistus 152

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennukset ja teollisuuslaitokset ovat 
yhä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa 
energiajärjestelmän kanssa. Siksi ne ovat 
keskeisiä tekijöitä uusiutuvaan energiaan 
siirtymisessä.

Rakennukset ovat yhä tiiviimmässä 
vuorovaikutuksessa energiajärjestelmän 
kanssa. Siksi ne ovat keskeisiä tekijöitä 
uusiutuvaan energiaan siirtymisessä.

Or. en

Tarkistus 153

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.4 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teollisuus ja erityisesti sen 
energiaintensiiviset toimialat voivat 
edelleen parantaa energiatehokkuutta ja 
edistää uusiutuvien energialähteiden 
yhdentämistä muihin 
energiajärjestelmiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty uudelle toiminta-alalle.
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Tarkistus 154

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.4 alakohta – 4 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Rakennusten elinkaaren 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
purkaminen ottaen huomioon kierto sekä 
ympäristötehokkuus taso energia- ja 
resurssitehokkuuden, ilmastonmuutoksen 
kestämisen ja kierrätyksen osalta;

– Uudet toiminnot, mukaan 
luettuina älykkäät välineet ja laitteet 
rakennusten elinkaaren suunnittelussa, 
rakentamisessa, käytössä ja purkamisessa,
ottaen huomioon kierto sekä 
ympäristötehokkuus taso energia- ja 
resurssitehokkuuden, ilmastonmuutoksen 
kestämisen ja kierrätyksen osalta;

Or. en

Perustelu

Kiertoajatteluun perustuvan ja ympäristöystävällisen suunnittelun, rakentamisen, käytön ja 
purkamisen tehokas täytäntöönpano edellyttää välineitä, joilla rakennusta seurataan sen 
elinkaaren ajan.

Tarkistus 155

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.2.4 a. Teollisuuslaitokset 
energiakäänteessä

Teollisuus ja erityisesti sen 
energiaintensiiviset toimialat voivat 
edelleen parantaa energiatehokkuutta ja 
edistää uusiutuvien energialähteiden 
yhdentämistä muihin 
energiajärjestelmiin. Teollisuuslaitosten 
rooli energiajärjestelmässä on 
muuttumassa, koska päästöjä on 
vähennettävä joko suoran tai epäsuoran 
sähköistämisen pohjalta myös 
tuotantoprosessin materiaalien lähteenä 
(esim. vety). Teollisuuskompleksit, joissa 
monta eri prosessia toteutetaan lähellä 
toisiaan, voivat optimoida energian ja 
muiden resurssien (raaka-aineiden) 



PE625.306v01-00 102/148 PR\1158114FI.docx

FI

virtojen vaihtoa välillään.

Päälinjat

– Muuntamisteknologiat hiilen lähteiden 
kestävää hyödyntämistä varten, jotta 
voidaan lisätä resurssitehokkuutta ja 
vähentää päästöjä, mukaan luettuina 
hiilen vähentämispotentiaalia tarjoavat 
hybridienergiajärjestelmät teollisuutta ja 
energia-alaa varten;

–Työkalut ja infrastruktuuri 
tuotantolaitosten prosessinvalvontaa 
varten energiavirtojen ja materiaalien 
(esim. vety, muut tuotteet) optimoimiseksi 
vuorovaikutuksessa muiden 
tuotantolaitosten ja energiajärjestelmän 
kanssa;

– Sähkön ja lämmön joustavuus ja 
tehokkuus teollisuuslaitoksissa ja 
energiajärjestelmässä;

– Parannetut tai uudet prosessit, 
suunnittelu ja materiaalit, jotta voidaan 
tehokkaasti käyttää tai tuottaa lämpöä, 
viilennystä ja energian varastointia;

Or. en

Perustelu

Uusi toiminta-ala: ”Teollisuuslaitokset energiakäänteessä”.

Tarkistus 156

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.5 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kansalaisten elämänlaatu, 
turvallinen liikkuvuus, kaupunkien 
sosiaalinen innovointi, kaupunkien 
kiertotalous ja uusiutumiskapasiteetti, 
pienempi ympäristöjalanjälki ja 
saastumisen vähentäminen;

– Kansalaisten elämänlaatu, mukaan 
luettuna energiaköyhyyden ehkäisy,
turvallinen liikkuvuus, kaupunkien 
sosiaalinen innovointi, kaupunkien 
kiertotalous ja uusiutumiskapasiteetti, 
pienempi ympäristöjalanjälki ja 
saastumisen vähentäminen;

Or. en
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Perustelu

Energiaköyhyys on suuri haaste oikeudenmukaiselle ja sosiaaliselle Euroopalle. 
Energiajärjestelmiemme ja yhteiskuntamme suuressa muutoksessa meidän on ymmärrettävä, 
miten uudet ja muuttuvat energiakustannukset vaikuttavat kansalaistemme elämään.

Tarkistus 157

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.7 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kaikkien liikennemuotojen 
(esimerkiksi akkujen, polttokennojen, 
hybridisaation jne.) sähköistäminen, 
mukaan lukien uudet teknologiat 
ajoneuvojen/alusten/ilma-alusten 
voimalaitteisiin, nopea lataus/tankkaus, 
energiankeruu ja käyttäjäystävälliset ja 
helppokäyttöiset käyttöliittymät, joissa on 
latausinfrastruktuuri, joka takaa 
yhteentoimivuuden ja saumattoman 
palvelujen tarjoamisen; kilpailukykyisten 
turvallisten, suorituskykyisten tehokkaiden 
ja kestävien akkujen kehittäminen ja 
käyttöönotto vähäpäästöisiä ja päästöttömiä 
ajoneuvoja varten;

– Kaikkien liikennemuotojen 
(esimerkiksi akkujen, polttokennojen, 
hybridisaation jne.) sähköistäminen, 
mukaan lukien uudet teknologiat 
ajoneuvojen/alusten/ilma-alusten 
voimalaitteisiin, nopea lataus/tankkaus, 
energiankeruu ja käyttäjäystävälliset ja 
helppokäyttöiset käyttöliittymät, joissa on 
tankkaus- ja latausinfrastruktuuri, joka 
takaa yhteentoimivuuden ja saumattoman 
palvelujen tarjoamisen; kilpailukykyisten 
turvallisten, suorituskykyisten tehokkaiden 
ja kestävien akkujen kehittäminen ja 
käyttöönotto vähäpäästöisiä ja päästöttömiä 
ajoneuvoja varten;

Or. en

Tarkistus 158

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.7 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kestävät uudet polttoaineet ja uudet 
älykkäät ajoneuvot/alukset/ilma-alukset 
nykyisiin ja tuleviin liikkuvuusmalleihin 
sekä infrastruktuurin tukeminen; 
teknologiat ja käyttäjälähtöiset ratkaisut 
yhteentoimivuudelle sekä saumaton 
palveluntarjonta;

– Kestävät uudet polttoaineet, kuten 
vihreä vety, ja uudet älykkäät 
ajoneuvot/alukset/ilma-alukset nykyisiin ja 
tuleviin liikkuvuusmalleihin sekä 
infrastruktuurin tukeminen; teknologiat ja 
käyttäjälähtöiset ratkaisut 
yhteentoimivuudelle sekä saumaton 
palveluntarjonta;
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Or. en

Perustelu

Tällä on niin keskeinen rooli uudessa polttoainevalikoimassamme, että se olisi mainittava 
nimenomaisesti, jotta varmistetaan, että se muodostaa merkittävän osan ponnistuksista.

Tarkistus 159

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Digitaalinen verkko ja 
liikenteenhallinta: kehittyneet 
päätöksenteon tukijärjestelmät; seuraavan 
sukupolven liikenteenhallinta (mukaan 
lukien multimodaalinen verkko ja 
liikenteen hallinta); saumattoman, 
multimodaalisen ja verkotetun matkustaja-
ja rahtiliikkuvuuden edistäminen; 
massadatan käyttö ja sitä koskevat 
rajoitukset; innovatiivisen 
satelliittipaikannuksen/navigoinnin käyttö 
(EGNOS/Galileo);

– Digitaalinen verkko ja 
liikenteenhallinta: kehittyneet 
päätöksenteon tukijärjestelmät; seuraavan 
sukupolven liikenteenhallinta (mukaan 
lukien multimodaalinen verkko ja 
liikenteen hallinta); saumattoman, 
multimodaalisen ja verkotetun matkustaja-
ja rahtiliikkuvuuden edistäminen; 
massadatan käyttö ja sitä koskevat 
rajoitukset; innovatiivisen 
satelliittipaikannuksen/navigoinnin käyttö 
(EGNOS/Galileo) ymmärtämään 
muuttuvaan liikkuvuuteen liittyvää uutta 
käyttäytymistä;

Or. en

Perustelu

Liikkuvuusjärjestelmiemme hallinta toimii vain, jos voimme ennustaa, miten niitä käytetään. 
Siksi on olennaista, että ymmärrämme riittävästi käyttäytymisen muutoksia, joita muuttuvat 
liikkumisjärjestelmät aiheuttavat.

Tarkistus 160

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 2 alakohta – 4 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Uudet tai parannetut palvelut ja 
liiketoimintamallit, joiden kautta käyttäjät 
ovat vuorovaikutuksessa erilaisten 
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älyominaisuuksien kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämän toiminta-alueen painopisteenä on miltei yksinomaan siirtymän teknologinen puoli, 
mutta viime kädessä kyse on kansalaisista, jotka käyttävät teknologiaa, sekä siitä, että 
taloutemme tekevät niillä rahaa luomalla uusia markkinoita.

Tarkistus 161

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.9 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Massiiviset, keskittyneet ja hajautetut 
energian varastointiratkaisut (kemialliset, 
sähkökemialliset, sähköiset, mekaaniset ja 
termiset ratkaisut) lisäävät energiahuollon 
tehokkuutta, joustavuutta, teknologian 
riippumattomuutta ja saatavuutta sekä 
toimitusvarmuutta. Vähäpäästöinen ja 
vähähiilinen liikenne edellyttää yhä 
enemmän sähköä ja/tai muuta 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä 
ajoneuvoja, joissa on tehokkaammat ja 
edullisemmat, kierrätettävät ja 
uudelleenkäytettävät akut, sekä 
synteettisten/uusiutuvien polttoaineiden, 
kuten vedyn paikallista toimittamista ja 
innovatiivisia ratkaisuja paikalla 
tapahtuvaan varastointiin.

Massiiviset, keskittyneet ja hajautetut 
energian varastointiratkaisut (kemialliset, 
sähkökemialliset, sähköiset, mekaaniset ja 
termiset ratkaisut) lisäävät energiahuollon 
tehokkuutta, joustavuutta, teknologian 
riippumattomuutta ja saatavuutta sekä 
toimitusvarmuutta. Vähäpäästöinen ja 
vähähiilinen liikenne edellyttää yhä 
enemmän sähköä, vetyä ja/tai muuta 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä 
ajoneuvoja, joissa on tehokkaammat ja 
edullisemmat, kierrätettävät ja 
uudelleenkäytettävät akut, sekä 
vähähiilisten polttoaineiden, kuten vedyn 
paikallista toimittamista ja innovatiivisia 
ratkaisuja paikalla tapahtuvaan 
varastointiin. Ratkaisukokonaisuudella on 
puututtava vaihtelevuuden täyteen 
kestoon millisekunneista kuukausiin.

Or. en

Perustelu

Polttokennoajoneuvot ovat sähköajoneuvoja, jotka käyttävät vetyä polttoaineena tuottamaan 
sähköä ajoneuvossa. Vetyä ei myöskään ole rajattu polttokennoteknologiaan, vaan sitä 
käytetään energiavaltaisessa teollisuudessa. Polttokennot ovat myös tehokas energian 
muuntamisteknologia, joka voi käyttää polttoaineena vetyä ja/tai maakaasua. Vety ja 
polttokennot ovat toisiaan täydentäviä teknologioita mutta eivät yksinomaan sidoksissa 
toisiinsa.
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Tarkistus 162

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.9 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Teknologiat, jotka liittyvät 
päivittäisistä kausittaisiin 
energianvarastointitarpeisiin, mukaan 
lukien nestemäiset ja kaasumaiset 
uusiutuvat polttoaineet ja niihin liittyvät 
arvoketjut;

– Teknologiat, jotka liittyvät 
päivittäisistä kausittaisiin 
energianvarastointitarpeisiin, mukaan 
lukien nestemäiset ja kaasumaiset 
vähähiiliset polttoaineet ja niihin liittyvät 
arvoketjut;

Or. en

Tarkistus 163

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.9 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vähän tai ei lainkaan 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat 
polttoaineet kuten vety; polttokennot ja 
EU:n arvoketju alkaen suunnittelusta 
loppukäyttöön eri sovelluksissa.

– Vähän tai ei lainkaan 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat 
polttoaineet kuten vety, elektrolyysilaitteet,
polttokennot ja EU:n arvoketju alkaen 
suunnittelusta loppukäyttöön eri 
sovelluksissa. Vedyllä on ratkaiseva rooli 
teräs- ja kemianteollisuuden kaltaisten 
teollisuudenalojen hiilestä luopumisessa.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisen toiminta aiheuttaa lisääntyvää 
painetta maaperään, meriin ja valtameriin, 
veteen, ilmaan, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja muihin 
luonnonvaroihin. Maapallon lisääntyvän 

Ihmisen toiminta aiheuttaa lisääntyvää 
painetta maaperään, meriin ja valtameriin, 
veteen, ilmaan, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja muihin 
luonnonvaroihin. Maapallon lisääntyvän 
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väestön ravitseminen on suoraan 
riippuvainen luonnon järjestelmien ja 
luonnonvarojen terveydestä. 
Ilmastomuutos sekä ihmiskunnan kasvava 
luonnonvarojen kysyntä aiheuttavat 
kuitenkin ympäristöpaineita, jotka ylittävät 
kestävät tasot ja vaikuttavat 
ekosysteemeihin ja niiden kykyyn tarjota 
ihmisten hyvinvoinnille tarpeellisia 
palveluja. Kiertotalouden, biotalouden ja 
sinisen talouden käsitteet tarjoavat 
mahdollisuuden tasapainottaa ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä 
tavoitteita ja asettaa ihmisen toiminnat 
kestävän kehityksen tielle.

väestön ravitseminen on suoraan 
riippuvainen luonnon järjestelmien ja 
luonnonvarojen terveydestä. 
Ilmastomuutos sekä ihmiskunnan kasvava 
luonnonvarojen kysyntä aiheuttavat 
kuitenkin ympäristöpaineita, jotka ylittävät 
kestävät tasot ja vaikuttavat
ekosysteemeihin ja niiden kykyyn tarjota 
ihmisten hyvinvoinnille tarpeellisia 
palveluja. Kiertotalouden, agroekologian,
biotalouden ja sinisen talouden käsitteet 
tarjoavat mahdollisuuden tasapainottaa 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen 
liittyviä tavoitteita ja asettaa ihmisen 
toiminnat kestävän kehityksen tielle.

Or. en

Tarkistus 165

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voimme vastata kestävän kehityksen 
haasteisiin, taata turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen, 
edistää kestäviä käytäntöjä maataloudessa, 
vesiviljelyssä, kalastuksessa ja 
metsätaloudessa, varmistaa puhtaan veden, 
maaperän ja ilman kaikille, siivota meret ja 
valtameret, säilyttää ja palauttaa maapallon 
tärkeät luonnolliset järjestelmät ja 
ympäristöt, meidän on hyödynnettävä 
tutkimuksen ja innovoinnin tarjoamia 
mahdollisuuksia. Mutta kestävään 
kehitykseen johtavia muutosreittejä ja 
tapoja sitkeiden esteiden ylittämiseen ei 
juuri ymmärretä. Jotta voidaan siirtyä 
kestävään kulutukseen ja tuotantoon sekä 
palauttaa maapallon terveys, on 
investoitava teknologioihin, uusiin 
liiketoimintamalleihin sekä sosiaaliseen ja 
ympäristöön liittyvään innovointiin. Tämä 
luo uusia mahdollisuuksia kestävälle, 
selviytymiskykyiselle, innovatiiviselle ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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vastuulliselle Euroopan taloudelle, edistää 
resurssien tehokkuutta, tuottavuutta ja 
kilpailukykyä sekä luo työpaikkoja ja 
kasvua.

Or. en

Tarkistus 166

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet luovat tietopohjan ja tarjoavat 
ratkaisuja siihen, miten voidaan hallinnoida 
ja käyttää tehokkaasti maalta ja mereltä 
peräisin olevia luonnonvaroja ja tehostaa 
maa- ja vesijärjestelmien asemaa 
hiilinieluina, varmistaa elintarvike- ja 
ravitsemusturva, jonka avulla voidaan 
tarjota turvallista ja terveellistä ravintoa; 
nopeuttaa siirtymistä fossiilipohjaisesta 
lineaarisesta taloudesta 
resurssitehokkaaseen, 
häiriönsietokykyiseen, vähäpäästöiseen ja 
vähähiiliseen kiertotalouteen sekä tukea 
kestävän, luontoon perustuvan talouden ja 
sinisen talouden kehitystä; ja kehittää 
selviytymiskykyisiä ja elinvoimaisia 
maaseutu-, rannikko- ja kaupunkialueita.

Toimet luovat tietopohjan ja tarjoavat 
ratkaisuja siihen, miten voidaan hallinnoida 
ja käyttää tehokkaasti maalta ja mereltä 
peräisin olevia luonnonvaroja ja tehostaa 
maa- ja vesijärjestelmien asemaa 
hiilinieluina, varmistaa elintarvike- ja 
ravitsemusturva, jonka avulla voidaan 
tarjota turvallista ja terveellistä ravintoa; 
nopeuttaa unionin elintarvike- ja 
maataloustuotannon siirtymistä kohti 
ekologista tehostamista ja agroekologisia 
lähestymistapoja sekä perinteisen 
maatalouden että luonnonmukaisen 
maatalouden eduksi; nopeuttaa siirtymistä 
fossiilipohjaisesta lineaarisesta taloudesta 
resurssitehokkaaseen, 
häiriönsietokykyiseen, vähäpäästöiseen ja 
vähähiiliseen kiertotalouteen sekä tukea 
kestävän, luontoon perustuvan talouden ja 
sinisen talouden kehitystä; ja kehittää 
selviytymiskykyisiä ja elinvoimaisia 
maaseutu-, rannikko- ja kaupunkialueita.

Or. en

Tarkistus 167

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän klusterin tutkimus- ja 
innovaatiotoiminta edistävät erityisesti 
seuraavien tavoitteiden toteutumista: 
ympäristöalan toimintaohjelma, yhteinen 
maatalouspolitiikka, yhteinen 
kalastuspolitiikka, elintarvikelainsäädäntö, 
meripolitiikka, kiertotalouden 
toimintasuunnitelma, EU:n 
biotalousstrategia sekä vuoteen 2030 
ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikka ja 
ilmansaastumisen vähentämistä koskevat 
EU:n säännökset.

Tämän klusterin tutkimus- ja 
innovaatiotoiminta edistävät erityisesti 
seuraavien tavoitteiden toteutumista: 
ympäristöalan toimintaohjelma, yhteinen 
maatalouspolitiikka, yhteinen 
kalastuspolitiikka, elintarvikelainsäädäntö, 
meripolitiikka, kiertotalouden 
toimintasuunnitelma, EU:n 
biotalousstrategia sekä vuoteen 2030 
ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikka ja 
ilmansaastumisen vähentämistä koskevat 
EU:n säännökset. Toimet kytkeytyvät 
vahvasti unionin olemassa oleviin 
kumppanuuksiin, erityisesti PRIMAan.

Or. en

Tarkistus 168

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 4.2.1 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Copernicus-ohjelman tuote- ja 
palvelukokonaisuuden laajentaminen;

– Copernicus-ohjelman tuote- ja 
palvelukokonaisuuden laajentaminen ja 
erityisesti ilman pilaantumisen 
aiheuttajan osoittamiseen liittyvät 
palvelut;

Or. en

Perustelu

Taloutemme eri alojen sähköistämisen ja digitalisoinnin vuoksi ilman pilaantumisen lähteet 
muuttuvat tulevalla vuosikymmenellä dramaattisesti. Ilman jatkuvia päivityksiä tarjoavia 
hyviä palveluja poliittiset päätöksentekijät joutuvat käsittelemään ongelmaa vanhan tiedon 
pohjalta.

Tarkistus 169

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.3 alakohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta 
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(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Siirtyminen kohti integroituja ja 
monipuolisia elintarviketuotannon ja 
maatalouden järjestelmiä ja 
maatalouskäytäntöjä, mukaan luettuina 
täsmätekniikoiden käyttö sekä 
agroekologinen ja ekologinen 
tehostaminen sekä tavanomaisen että 
luonnonmukaisen maatalouden eduksi;

Or. en

Tarkistus 170

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.3 alakohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kasvien tuholaiset ja taudit sekä 
eläinten terveys ja hyvinvointi; vaihtoehdot 
kiistanalaisten torjunta-aineiden, 
antibioottien ja muiden aineiden käytölle;

– Kasvien tuholaiset ja taudit sekä 
eläinten terveys ja hyvinvointi; vaihtoehdot 
kiistanalaisten torjunta-aineiden, 
antibioottien ja muiden aineiden käytölle, 
luonnonmukaisen maatalouden 
strategioiden kehittäminen kasvien ja 
eläinten terveyden alalla;

Or. en

Tarkistus 171

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.6 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biopohjainen innovointi luo perustan 
siirtymiselle pois fossiilipohjaisesta 
taloudesta. Se kattaa biomassan kestävän 
hankinnan ja teollisen jalostamisen sekä 
maalta ja mereltä saatavan biomassan 
muuntamisen biomateriaaleiksi ja -

Biopohjainen innovointi luo perustan 
siirtymiselle pois fossiilipohjaisesta 
taloudesta. Se kattaa biomassan kestävän 
hankinnan ja teollisen jalostamisen sekä 
maalta ja mereltä saatavan biomassan 
muuntamisen biomateriaaleiksi ja -
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tuotteiksi. Se hyödyntää myös elollisten 
luonnonvarojen, biotieteiden ja teollisen
bioteknologian mahdollisuuksia uusien 
löytöjen, tuotteiden ja prosessien kannalta. 
Biopohjainen innovointi, mukaan lukien 
teknologiat, voi tuoda uusia taloudellisia 
toimintoja ja työllisyyttä alueille ja 
kaupunkeihin, edistää maaseudun ja 
rannikkoalueiden elvyttämistä ja vahvistaa 
biotalouden kiertoa.

tuotteiksi. Se hyödyntää myös elollisten 
luonnonvarojen, biotieteiden ja teollisen 
bioteknologian mahdollisuuksia uusien 
löytöjen, tuotteiden ja prosessien kannalta. 
Biopohjainen innovointi, mukaan lukien 
teknologiat, voi tuoda uusia taloudellisia 
toimintoja ja työllisyyttä alueille ja 
kaupunkeihin, edistää maaseudun ja 
rannikkoalueiden elvyttämistä ja vahvistaa 
biotalouden kiertoa. Biopohjaiset 
innovointijärjestelmät edellyttävät 
yhteistyötä alojen ja arvoketjujen poikki.

Or. en

Tarkistus 172

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.6 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Biopohjaiset arvoketjut, materiaalit, 
mukaan lukien luontoa jäljittelevät 
materiaalit, tuotteet ja prosessit, joilla on 
uusia ominaisuuksia, toimintoja ja 
parannettu kestävyys (mukaan lukien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen), 
edistämällä biomassaa laajemmin 
käyttävien, kehittyneiden biojalostamojen 
kehittämistä;

– Biopohjaiset arvoketjut, materiaalit, 
mukaan lukien luontoa jäljittelevät 
materiaalit, tuotteet ja prosessit, joilla on 
uusia ominaisuuksia, toimintoja ja 
parannettu kestävyys (mukaan lukien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen), 
edistämällä biomassaa laajemmin 
käyttävien, kehittyneiden biojalostamojen 
kehittämistä, mukaan luettuina biojäte 
sekä teollisuusjäte ja sivuvirrat;

Or. en

Perustelu

Biomassan voidaan katsoa viittaavan vain kasveista ja eläimistä saataviin materiaaleihin. 
Kehittyneet biojalostamot pääsevät pitemmälle erityisesti biojätteen sekä teollisuusjätteen ja 
sivuvirtojen käytön alalla.

Tarkistus 173

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.6 alakohta – 2 alakohta – 5 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Bioperäisen talouden 
kiertomaisuus, joka toteutuu teknologisen, 
systemaattisen, sosiaalisen ja 
liiketoimintamallin innovoinnin kautta, 
kasvattaa radikaalisti elollisten 
luonnonvarojen yksikkökohtaista arvoa, 
kun kyseiset luonnonvarat pidetään 
taloudessa pidempään ja tuetaan biomassan 
porrastetun käytön periaatetta tutkimuksen 
ja innovoinnin avulla;

– Bioperäisen talouden 
kiertomaisuus, joka toteutuu teknologisen, 
systemaattisen, sosiaalisen ja 
liiketoimintamallin innovoinnin kautta, 
kasvattaa elollisten luonnonvarojen 
yksikkökohtaista arvoa, kun kyseiset 
luonnonvarat pidetään taloudessa 
pidempään ja tuetaan biomassan 
porrastetun käytön periaatetta tutkimuksen 
ja innovoinnin avulla;

Or. en

Perustelu

”Radikaalisuutta” ei ole määritelty.

Tarkistus 174

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.6 alakohta – 2 alakohta – 7 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Parannetaan ymmärrystä 
kannustimista ja esteistä, jotka liittyvät 
biopohjaisten tuotteiden käyttöönottoon, 
tutkimalla CE-merkintää, 
tuotemerkintöjä, normien soveltamista, 
sertifiointijärjestelmiä, julkisia hankintoja 
ja sääntelytoimintaa muun muassa 
kansainvälisen kilpailun näkökulmasta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että biopohjaisella alalla on tieteellinen perusta kannustimien ja esteiden osalta, 
jotta voidaan vapauttaa tämän nousevan alan koko potentiaali erityisesti unionin sääntelyn ja 
lainsäädännön kannalta.
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Tarkistus 175

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta – 4 alakohta –
7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– EU:n energian toimitusvarmuuden 
analyysi, mukaan lukien 
energiainfrastruktuuri ja energiamarkkinat;

– EU:n energian toimitusvarmuuden 
analyysi, mukaan lukien 
energiainfrastruktuuri ja energiamarkkinat
ja ottaen huomioon energiajärjestelmien 
nopean hiilestä luopumisen kiireellisyys;

Or. en

Tarkistus 176

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta – 4 alakohta – 13 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
niihin liittyvien infrastruktuuritarpeiden 
analyysi.

– Vähähiilisten polttoaineiden ja 
niihin liittyvien infrastruktuuritarpeiden 
analyysi.

Or. en

Tarkistus 177

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta – 4 alakohta – 13 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Analyysi siitä, miten unioni voi 
käydä läpi nopean, laajamittaisen ja 
kustannustehokkaan hiilestä luopumisen 
myös nykyistä infrastruktuuria käyttäen.

Or. en
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Tarkistus 178

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta – 5 alakohta – 6 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Varmennetut menetelmät, 
laboratorioiden pätevyystestit ja uudet 
analyyttiset välineet 
elintarviketurvapolitiikan toteuttamiseksi;

– Varmennetut menetelmät, 
laboratorioiden pätevyystestit ja uudet 
analyyttiset välineet elintarviketurvaa ja 
jäljitettävyyttä koskevan politiikan
toteuttamiseksi; uusien 
kasvinjalostustekniikoiden 
havaitsemismenetelmät;

Or. en

Tarkistus 179

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta – 5 alakohta – 6 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kasvinsuojeluaineina käytettävien 
luonnonaineiden arviointimenetelmät;

Or. en

Tarkistus 180

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

III III Innovoiva Eurooppa

Or. en
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Tarkistus 181

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 7 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Lisätään kaiken tyyppisten 
innovoijien ja erityisesti start-up- ja pk-
yritysten ja suurempien yritysten välistä 
yhteistyötä ja luodaan uusia 
ekosysteemejä.

Or. en

Perustelu

Innovoinnin yhteistyönäkökulmaa on vahvistettava.

Tarkistus 182

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
avoimen innovoinnin pilarin tavoitteena 
on yhteistyössä muiden EU:n politiikkojen 
ja erityisesti InvestEU-ohjelman kanssa 
tuottaa tällaisia konkreettisia tuloksia. Se 
perustuu kokemuksiin, jotka on saatu 
aiemmista puiteohjelmista, erityisesti 
toimista, jotka koskevat tulevia
teknologioita ja innovointia, (kuten tulevat 
ja kehitteillä olevat teknologiat (FET), ja 
nopeutetun innovoinnin väline (FTI)), ja 
pk-yrityksiä (kuten pk-väline), mutta myös 
yksityistä ja yritysrahoitusta (kuten 
seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan 
sisältyvä riskinjakorahoitusväline, 
Horisontti 2020 -ohjelma (InnovFin 
Equity)). Kaikki nämä ovat osa Euroopan 
innovaationeuvoston pilottitoimia kaudelle 
2018-2020.

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
Innovoiva Eurooppa -pilarin tavoitteena 
on yhteistyössä muiden EU:n politiikkojen 
ja erityisesti InvestEU-ohjelman kanssa 
tuottaa tällaisia konkreettisia tuloksia. Se 
perustuu kokemuksiin, jotka on saatu 
aiemmista puiteohjelmista, erityisesti 
toimista, jotka koskevat tulevia 
teknologioita ja innovointia, (kuten tulevat 
ja kehitteillä olevat teknologiat (FET), ja 
nopeutetun innovoinnin väline (FTI)), ja 
pk-yrityksiä (kuten pk-väline), mutta myös 
yksityistä ja yritysrahoitusta (kuten 
seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan 
sisältyvä riskinjakorahoitusväline, 
Horisontti 2020 -ohjelma (InnovFin 
Equity)). Kaikki nämä ovat osa Euroopan 
innovaationeuvoston pilottitoimia kaudelle 
2018-2020.

Or. en
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Tarkistus 183

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 10 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Näiden kokemusten perusteella tämän 
pilarin yhteydessä käynnistetään Euroopan 
innovaationeuvosto (EIC), joka edistää 
läpimurtoinnovaatioita, joihin liittyy 
nopeita laajentumismahdollisuuksia 
maailmanlaajuisella tasolla ja erityyppisiä 
tarkoituksia palvelevia toimintatyyppejä:

Näiden kokemusten perusteella tämän 
pilarin yhteydessä käynnistetään Euroopan 
innovaationeuvosto (EIC), joka edistää 
läpimurtotutkimusta ja -innovaatioita, 
joihin liittyy nopeita 
laajentumismahdollisuuksia 
maailmanlaajuisella tasolla ja erityyppisiä 
tarkoituksia palvelevia toimintatyyppejä:

Or. en

Tarkistus 184

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 10 kohta – 1 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– Tuetaan tulevien ja kehittyvien 
läpimurtoinnovaatioiden kehittämistä;

– Tuetaan tulevien ja kehittyvien 
läpimurtoinnovaatioiden kehittämistä 
muun muassa kohdennetun 
yhteistyötutkimuksen kautta;

Or. en

Tarkistus 185

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 10 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Edistetään innovaatioiden 
leviämistä ja käyttöönottoa teollisissa ja 
muissa taloudellisissa arvoketjuissa;
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Or. en

Tarkistus 186

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 10 kohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luodaan synergioita ohjelman 
muiden osien toimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 187

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 11 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tuki Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille (EIT) sekä osaamis-
ja innovaatioyhteisöille (KIC).

– Tehostettu tuki Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille (EIT) 
sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
(KIC), jotka ovat vakiintuneet Euroopan 
innovoinnin keskitetyiksi palvelupisteiksi.

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto heijastaa tekstiin esitettyjä tarkistuksia.

Tarkistus 188

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIT on Euroopan suurin integroitu 
innovointiekosysteemi, jossa on yli tuhat 
huippukumppania liike-elämästä, 
tutkimuksen ja koulutuksen aloilta ja 
muualta. EIT:n innovointimalli toimii ja 
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on edelleen erityisen ajankohtainen 
pyrittäessä poistamaan innovoinnin 
esteitä jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla.

Or. en

Perustelu

EIT:n roolin kuvaus puuttuu.

Tarkistus 189

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIC toteutetaan ensisijaisesti kahden 
toisiaan täydentävän välineen avulla. Nämä 
ovat Pathfinder for Advanced Research -
väline teknologisen kehityksen varhaisia 
vaiheita varten ja Accelerator -väline 
innovointia ja markkinoille saattamista 
koskevia toimia varten, mukaan lukien 
kaupallista käyttöönottoa edeltävissä 
vaiheissa ja yrityksen kasvaessa. 
Accelerator-välineen tarkoituksena on 
tarjota keskitetty palvelupiste ja yksi 
yhtenäinen menetelmä sekä yhdistettyä 
rahoitusta, jossa yhdistetään avustukset 
pääomainvestointeihin. Lisäksi se voi 
mahdollistaa lainat InvestEU-ohjelmassa.

EIC toteutetaan ensisijaisesti kahden 
toisiaan täydentävän välineen avulla. Nämä 
ovat EIC Pathfinder for Advanced 
Research -väline teknologisen kehityksen 
varhaisia vaiheita varten ja EIC
Accelerator -väline innovointia ja 
markkinoille saattamista koskevia toimia 
varten, mukaan lukien kaupallista 
käyttöönottoa edeltävissä vaiheissa ja 
yrityksen kasvaessa. Accelerator-välineen 
tarkoituksena on täydentää EIT:tä 
tarjoamalla keskitetty palvelupiste ja yksi 
yhtenäinen menetelmä sekä yhdistettyä 
rahoitusta, jossa yhdistetään avustukset 
pääomainvestointeihin. Lisäksi se voi 
mahdollistaa lainat InvestEU-ohjelmassa.

Or. en

Perustelu

EIT on jo vakiintunut keskitetty palvelupiste Euroopan innovointia varten. Tuottaakseen 
odotettuja innovointituloksia kansalaisille kaikkien Euroopan horisontin välineiden on 
kytkeydyttävä toisiinsa estämättä toistensa toimintaa. On ratkaistava EIT:n ja EIC:n nykyiset 
päällekkäisyydet.

Tarkistus 190

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

– Niissä keskitytään 
läpimurtoinnovaatioihin ja disruptiivisiin 
innovaatioihin, mukaan lukien sosiaaliset 
innovaatiot, joiden avulla on mahdollista 
luoda uusia markkinoita, toisin kuin ne, 
jotka keskittyvät parantamaan nykyisiä 
tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja

– Niissä keskitytään radikaalisti 
uusien tulevaisuuden teknologioiden 
tutkimukseen sekä
läpimurtoinnovaatioihin ja disruptiivisiin 
innovaatioihin, mukaan lukien sosiaaliset 
innovaatiot, joiden avulla on mahdollista 
luoda uusia markkinoita ja kehittää uusia 
ratkaisuja, toisin kuin ne, jotka keskittyvät 
parantamaan nykyisiä tuotteita, palveluita 
tai liiketoimintamalleja

Or. en

Perustelu

Euroopan innovaationeuvoston on kannustettava tutkimusta, joka koskee radikaalisti uusia 
teknologioita, jotka luovat innovointia. Myös runsaasti potentiaalia tarjoava epäsuora 
innovointi olisi sisällytettävä soveltamisalaan, ei pelkästään niitä innovaatioita, joilla on 
näkyvää markkinapotentiaalia.

Tarkistus 191

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ne ovat lähinnä alhaalta ylöspäin 
suuntautuvia, avoimia kaikkien sektorien 
sekä tieteen, teknologian ja sovellusten 
alojen innovaatioille mutta mahdollistavat 
myös kohdennetun tuen nouseville 
läpimurto- tai disruptiivisille 
teknologioille, joilla on potentiaalista 
strategista merkitystä;

– Ne ovat lähinnä alhaalta ylöspäin 
suuntautuvia, avoimia kaikkien sektorien ja 
kaiken tyyppisten organisaatioiden sekä 
tieteen, teknologian ja sovellusten alojen 
kohdennetulle tieteelliselle tutkimukselle 
ja innovaatioille mutta mahdollistavat 
myös kohdennetun tuen nouseville 
läpimurtoteknologioille tai disruptiivisille 
teknologioille, joilla on potentiaalista 
strategista merkitystä;

Or. en
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Tarkistus 192

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ne edistävät innovaatioita, jotka 
kattavat erilaisia tieteellisiä ja teknologisia 
aloja (esimerkiksi yhdistäen fysikaalisia ja 
digitaalisia aloja);

– Ne edistävät tutkimusta ja
innovaatioita, jotka kattavat erilaisia 
tieteellisiä ja teknologisia aloja 
(esimerkiksi yhdistäen fysikaalisia ja 
digitaalisia aloja);

Or. en

Tarkistus 193

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niissä keskitytään innovoijiin, 
yksinkertaistetaan menettelyjä ja 
hallinnollisia vaatimuksia hyödyntämällä 
haastattelujen käyttöä sovellusten 
arvioimiseksi ja nopean päätöksenteon 
varmistamiseksi;

– Niissä keskitytään tutkimukseen ja
innovoijiin, yksinkertaistetaan menettelyjä 
ja hallinnollisia vaatimuksia hyödyntämällä 
haastattelujen käyttöä sovellusten 
arvioimiseksi ja nopean päätöksenteon 
varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tutkijat on sisällytettävä tekstiin. Pathfinder-väline perustuu FET-järjestelmään ja on avoin 
tutkimusorganisaatioille ja yhteistyöprojekteille, joissa pyritään kehittämään eturivin 
tutkimusta ja radikaalilla tavalla uusia teknologioita, joilla on lupaavia mahdollisuuksia 
markkinoilla.

Tarkistus 194

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
asianmukaisen ja tehokkaan 

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään 
asianmukaisen ja tehokkaan 
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täydentävyyden varmistamiseen 
yksittäisten tai verkottuneiden 
jäsenvaltioiden aloitteilla, myös Eurooppa-
kumppanuuden muodossa.

täydentävyyden varmistamiseen 
yksittäisten tai verkottuneiden 
jäsenvaltioiden aloitteilla, myös Eurooppa-
kumppanuuden muodossa.

Or. en

Tarkistus 195

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.1.1. Pathfinder for Advanced Research -
väline

1.1.1. EIC Pathfinder for Advanced 
Research -väline

Or. en

Tarkistus 196

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pathfinder-aloitteen kokonaistavoitteena on 
edistää mahdollisia markkinoita luovia 
innovaatioita, jotka syntyvät 
käänteentekevistä teknologisista ideoista, 
ja saattaa ne demonstrointivaiheeseen tai 
liiketoimintamalleiksi tai -strategioiksi, 
jotta Accelerator-väline tai muu 
markkinoiden käyttöönottoratkaisu voi 
hyödyntää niitä. Tätä tarkoitusta varten 
Pathfinder-aloite tukee aluksi tieteellisen ja 
teknologisen tutkimuksen ja kehityksen 
alkuvaihetta, mukaan lukien konseptin 
oikeaksi todistaminen ja prototyypit 
teknologian kelpoisuuden vahvistamiseksi.

Pathfinder-aloitteen kokonaistavoitteena on 
tukea radikaalisti uusien tulevien 
teknologioiden tutkimusta, edistää 
mahdollisia markkinoita luovia 
innovaatioita, jotka syntyvät 
käänteentekevistä tieteellisistä ja
teknologisista ideoista, ja saattaa ne 
demonstrointivaiheeseen tai 
liiketoimintamalleiksi tai -strategioiksi, 
jotta Accelerator-väline tai muu 
markkinoiden käyttöönottoratkaisu voi 
hyödyntää niitä. Tätä tarkoitusta varten 
Pathfinder-aloite tukee aluksi tieteellisen ja 
teknologisen tutkimuksen ja kehityksen 
alkuvaihetta, mukaan lukien 
pioneeritutkimus, konseptin oikeaksi 
todistaminen ja prototyypit teknologian 
kelpoisuuden vahvistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 197

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valittujen hankkeiden portfolioita14

kehitetään ja tehostetaan edelleen, kutakin 
innovoijien kehittämän vision mukaisesti, 
mutta ne myös jaetaan tutkimus- ja 
innovaatioyhteisön kanssa. Pathfinder-
aloitteen siirtymätoimia toteutetaan, jotta 
innovoijat voivat päästä kaupalliseen 
kehitykseen. Näitä toimia ovat muun 
muassa demonstrointitoimet ja 
toteutettavuustutkimukset potentiaalisten 
liiketoimintatapausten arvioimiseksi ja ne 
tukevat spin off- ja start-up-yritysten 
luomista. Nämä Pathfinder-aloitteen 
siirtymätoimet voivat myös olla 
täydentäviä avustuksia, jotka laajentavat 
aiempia ja meneillään olevia toimia, tuovat 
uusia kumppaneita, mahdollistavat 
yhteistyön portfoliossa ja kehittävät 
monialaista yhteisöä.

Valittujen hankkeiden portfolioita14

kehitetään ja tehostetaan edelleen, kutakin 
innovoijien kehittämän vision mukaisesti, 
mutta ne myös jaetaan tutkimus- ja 
innovaatioyhteisön kanssa. Pathfinder-
aloitteen siirtymätoimia toteutetaan, jotta 
suuren riskin innovoijat voivat päästä
kaupalliseen kehitykseen. Näitä toimia ovat 
muun muassa demonstrointitoimet ja 
toteutettavuustutkimukset potentiaalisten 
liiketoimintatapausten arvioimiseksi ja ne 
tukevat spin-off- ja start-up-yritysten 
luomista. Nämä Pathfinder-aloitteen 
siirtymätoimet voivat myös olla 
täydentäviä avustuksia, jotka laajentavat 
aiempia ja meneillään olevia toimia, tuovat 
uusia kumppaneita, mahdollistavat 
yhteistyön portfoliossa ja kehittävät 
monialaista yhteisöä.

__________________ __________________

14 Näihin voi kuulua myös Horisontti 2020 
-ohjelmissa (kuten FET) valittuja 
hankkeita. Näihin voi kuulua myös muita 
EU:n tukemia asiaan kuuluvia toimia sekä 
rahoitettu huippuosaamismerkki, joka on 
peräisin Pathfinder-välineestä.

14 Näihin voi kuulua myös Horisontti 2020 
-ohjelmissa (kuten FET) valittuja 
hankkeita. Näihin voi kuulua myös muita 
EU:n tukemia asiaan kuuluvia toimia sekä 
rahoitettu huippuosaamismerkki, joka on 
peräisin Pathfinder-välineestä.

Or. en

Tarkistus 198

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.1 alakohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Pathfinder -väline on avoin 
kaikentyyppisille innovoijille aina 
yksityishenkilöistä yliopistoihin, 
tutkimusorganisaatioihin ja yrityksiin, 
erityisesti start up -yrityksiin ja pk-
yrityksiin sekä yksittäisistä edunsaajista 
monitieteellisiin yhteenliittymiin. Suuria 
yrityksiä ei sallita yksittäisten edunsaajien 
hankkeiden osalta. Pathfinder toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan Horisontti -
ohjelman muiden osien kanssa, erityisesti 
Euroopan tutkimusneuvoston (ERC), 
Marie Skłodowska-Curie -toimien (MSCA) 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa. Se 
toteutetaan myös läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ohjelmien ja toimien 
kanssa.

Pathfinder -väline on avoin kaiken 
tyyppisille suuren potentiaalin innovoijille 
aina yksityishenkilöistä yliopistoihin, 
tutkimus- ja teknologiaorganisaatioihin ja 
yrityksiin, erityisesti start up -yrityksiin ja 
pk-yrityksiin sekä yksittäisistä edunsaajista 
monitieteellisiin yhteenliittymiin. Suuria 
yrityksiä ei sallita yksittäisten edunsaajien 
hankkeiden osalta. Synergioiden 
varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi Pathfinder toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan Horisontti -
ohjelman muiden osien kanssa, erityisesti 
Euroopan tutkimusneuvoston (ERC), 
Marie Skłodowska-Curie -toimien (MSCA) 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) kanssa. 
Erityistä huomioita olisi kiinnitettävä 
Euroopan horisontti -puiteohjelman 
yhteydessä perustettujen start-up-yritysten 
kasvuun. Se toteutetaan myös läheisessä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ohjelmien ja 
toimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 199

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.1.2. Accelerator-väline 1.1.2. EIC Accelerator -väline

Or. en

Tarkistus 200

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.2 alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Näin ollen Accelerator-välineestä annetaan 
taloudellista tukea innovoijille ja 
yrityksille, jotka eivät vielä ole kannattavia 
tai sijoittajia kiinnostavia, mutta joilla on 
kunnianhimoa kehittyä ja jotka haluat 
tuoda läpimurtoinnovaatiot EU:n ja 
kansainvälisille markkinoille ja ovat 
valmiita nopeaan kasvuun. Tätä tarkoitusta 
varten se hyödyntää Horisontti 2020 -
puiteohjelman 2. ja 3. vaiheesta ja 
Horisontti 2020 InnovFin -ohjelmasta 
saatuja kokemuksia erityisesti lisäämällä 
muita kuin avustuksiin perustuvia osia ja 
kykyä tukea suurempia ja pidempiä 
investointeja.

Näin ollen Accelerator-väline täydentää 
EIT:n start-up- ja scale-up-yrityksille 
antamaa tukea ja siitä annetaan 
taloudellista tukea innovoijille ja 
yrityksille, jotka eivät vielä ole kannattavia 
tai sijoittajia kiinnostavia, mutta joilla on 
kunnianhimoa kehittyä ja jotka haluat 
tuoda läpimurtoinnovaatiot EU:n ja 
kansainvälisille markkinoille ja ovat 
valmiita nopeaan kasvuun. Tätä tarkoitusta 
varten se hyödyntää Horisontti 2020 -
puiteohjelman 2. ja 3. vaiheesta ja 
Horisontti 2020 InnovFin -ohjelmasta 
saatuja kokemuksia erityisesti lisäämällä 
muita kuin avustuksiin perustuvia osia ja 
kykyä tukea suurempia ja pidempiä 
investointeja.

Or. en

Tarkistus 201

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.2 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Accelerator-aloite toimii pääasiassa 
jatkuvasti avoimen ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuvan haun kautta. Se 
kohdennetaan yksittäisiin yrittäjiin (lähinnä 
start-up-yrityksiin ja pk-yrityksiin), ja 
erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin ja 
naispuolisiin innovoijiin. Tätä avointa ja 
alhaalta ylöspäin suunnattua hakua 
täydennetään kohdennetulla tuella 
läpimurto- tai disruptiivisille 
teknologioille, joilla on potentiaalista 
strategista merkitystä. Ehdotuksia voivat 
lähettää myös sijoittajat, mukaan lukien 
julkiset innovointivirastot, mutta tuki 
myönnetään yritykselle.

Accelerator-aloite toimii pääasiassa 
jatkuvasti avoimen ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuvan haun kautta. Se 
kohdennetaan yksittäisiin yrittäjiin (lähinnä 
start-up-yrityksiin ja pk-yrityksiin), ja 
erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin ja 
naispuolisiin innovoijiin. Tätä avointa ja 
alhaalta ylöspäin suunnattua hakua 
täydennetään kohdennetulla tuella 
läpimurto- tai disruptiivisille 
teknologioille, joilla on potentiaalista 
strategista merkitystä. Ehdotuksia voivat 
lähettää myös sijoittajat, mukaan lukien 
julkiset innovointivirastot, mutta tuki 
myönnetään yritykselle. Täydestä 
täydentävyydestä EIT Accelerator -
ohjelman toimintojen kanssa 
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huolehditaan.

Or. en

Tarkistus 202

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.2 alakohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Accelerator mahdollistaa myös Pathfinder-
välineestä, samanlaisista jäsenvaltioiden 
edistyneistä tutkimusohjelmista ja muista 
puiteohjelman pilareista peräisin olevien 
innovointien nopean käyttöönoton17. 
Tavoitteena on tukea kyseisten 
innovaatioiden markkinoille pääsemistä. 
Euroopan horisontti -puiteohjelman 
muiden pilarien sekä aiempien 
puiteohjelmien tukemien hankkeiden 
tunnistaminen perustuu asiaankuuluville 
menetelmille, jollainen on esimerkiksi 
innovaatiotutka.

Accelerator mahdollistaa myös Pathfinder-
välineestä, samanlaisista jäsenvaltioiden 
edistyneistä tutkimusohjelmista, EIT:stä ja 
muista puiteohjelman pilareista peräisin 
olevien innovointien nopean 
käyttöönoton17. Tavoitteena on tukea 
kyseisten innovaatioiden markkinoille 
pääsemistä. Euroopan horisontti -
puiteohjelman muiden pilarien sekä 
aiempien puiteohjelmien tukemien 
hankkeiden tunnistaminen perustuu 
asiaankuuluville menetelmille, jollainen on 
esimerkiksi innovaatiotutka.

__________________ __________________

17 Esimerkiksi ERC Proof of Concept -
hanke, projekteista, joita tuetaan globaalit 
haasteet ja teollisuuden kilpailukyky -
pilarista, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin osaamis- ja 
innovointiyhteisöistä syntyvät start-up-
yritykset, mukaan lukien Horisontti 2020 -
toimet, erityisesti Horisontti 2020 -
ohjelman pk-yritysten 2. vaiheen puitteissa 
valitut hankkeet ja siihen liittyvä
huippuosaaminen, jota jäsenvaltiot 
rahoittavat, (nykyiset ja tulevat) 
eurooppalaiset kumppanuudet.

17 Esimerkiksi ERC Proof of Concept -
hanke, projekteista, joita tuetaan globaalit 
haasteet ja teollisuuden kilpailukyky -
pilarista, mukaan lukien Horisontti 2020 -
toimet, erityisesti Horisontti 2020 -
ohjelman pk-yritysten 2. vaiheen puitteissa 
valitut hankkeet ja siihen liittyvä 
huippuosaaminen, jota jäsenvaltiot 
rahoittavat, (nykyiset ja tulevat) 
eurooppalaiset kumppanuudet.

Or. en
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Tarkistus 203

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.3 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan innovaationeuvoston 
liiketoiminnan nopeuttamispalvelut, joilla 
tuetaan Pathfinder and Accelerator -
välineiden toimintaa ja toimia. Tavoitteena 
on yhdistää Euroopan innovaationeuvoston 
rahoitettujen innovoijien yhteisö, mukaan 
lukien huippuosaamismerkki sijoittajille, 
yhteistyökumppaneille ja julkisille 
ostajille. Se tarjoaa erilaisia valmennus- ja 
mentorointipalveluita Euroopan 
innovaationeuvoston toimille. Se tarjoaa 
innovoijille pääsyn mahdollisten 
yhteistyökumppaneiden kansainvälisiin 
verkostoihin, myös teollisiin verkostoihin, 
jotta voidaan täydentää arvoketjua tai 
kehittää markkinamahdollisuuksia ja löytää 
sijoittajia ja muita yksityisen tai yrityksistä 
peräisin olevan rahoituksen lähteitä. 
Toiminta sisältää live-tapahtumia 
(esimerkiksi välitystapahtumat, pitching-
tilaisuudet), mutta myös yhteensopivien 
alustojen kehittämistä tai nykyisten 
alustojen käyttämistä läheisessä suhteessa 
EU:n yksittäisen sijoitusrahaston ja EIP-
ryhmän tukemiin rahoituksen välittäjiin. 
Nämä toimet edistävät myös tietojen 
vertaisvaihtoa oppimisen lähteenä 
innovointiekosysteemissä, mikä hyödyttää 
erityisesti Euroopan innovaationeuvoston 
korkean tason neuvoa-antavan elimen 
jäseniä ja Euroopan innovaationeuvoston 
Fellowship-tunnustuksen saajia.

– Euroopan innovaationeuvoston 
liiketoiminnan nopeuttamispalvelut, joilla 
tuetaan Pathfinder- ja Accelerator-
välineiden toimintaa ja toimia. Tavoitteena 
on yhdistää Euroopan innovaationeuvoston 
rahoitettujen innovoijien yhteisö, mukaan 
lukien huippuosaamismerkki sijoittajille, 
yhteistyökumppaneille ja julkisille 
ostajille. Se tarjoaa erilaisia valmennus- ja 
mentorointipalveluita Euroopan 
innovaationeuvoston toimille. Se tarjoaa 
innovoijille pääsyn mahdollisten 
yhteistyökumppaneiden kansainvälisiin 
verkostoihin, myös teollisiin verkostoihin, 
jotta voidaan täydentää arvoketjua tai 
kehittää markkinamahdollisuuksia ja löytää 
sijoittajia ja muita yksityisen tai yrityksistä 
peräisin olevan rahoituksen lähteitä. 
Toiminta sisältää live-tapahtumia 
(esimerkiksi välitystapahtumat, pitching-
tilaisuudet), mutta myös yhteensopivien 
alustojen kehittämistä tai nykyisten 
alustojen käyttämistä läheisessä suhteessa 
EU:n yksittäisen sijoitusrahaston ja EIP-
ryhmän tukemiin rahoituksen välittäjiin. 
Nämä toimet edistävät myös tietojen 
vertaisvaihtoa oppimisen lähteenä 
innovointiekosysteemissä, mikä hyödyttää 
erityisesti Euroopan innovaationeuvoston 
korkean tason neuvoa-antavan elimen 
jäseniä ja Euroopan innovaationeuvoston 
Fellowship-tunnustuksen saajia. Näillä 
läpimurtoinnovaatioihin ja korkean riskin 
innovaatioihin keskittyvillä muilla EIC-
toimilla täydennetään EIT:n vastaavaa 
toimivalikoimaa, jotka koskevat yrittäjiä, 
innovoijia ja start-up-yrityksiä.

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan tuottaa kansalaisten kannalta odotettu innovointivaikutus, välineiden on 
kytkeydyttävä toisiinsa ja mahdolliset synergiat on maksimoitava siinä hengessä, että 
Euroopan veronmaksajat saavat vastinetta rahoilleen.

Tarkistus 204

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.3 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan innovaationeuvoston 
haasteilla eli kannustuspalkinnoilla 
kehitetään uusia ratkaisuja globaaleihin 
haasteisiin, tuodaan esille uusia toimijoita 
ja kehitetään uusia yhteisöjä. Euroopan 
innovaationeuvoston tunnustuspalkintoja 
ovat iCapital, sosiaalisen innovaation 
kannustinpalkinto ja naisten 
innovoijapalkinto.18 Palkintojen suunnittelu 
yhdistetään Euroopan 
innovaationeuvoston puiteohjelman
muihin osiin, mukaan lukien missioihin ja 
muihin rahoituslaitoksiin. 
Mahdollisuuksia yhteistyöhön eri 
organisaatioiden (kuten yritysten, 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden, 
liiketoiminnan katalysaattoreiden, 
hyväntekeväisyysjärjestöjen ja säätiöiden 
kanssa), tutkitaan.

– Euroopan innovaationeuvoston 
haasteilla eli kannustuspalkinnoilla 
kehitetään uusia läpimurtoinnovaatioita, 
tuodaan esille uusia toimijoita ja kehitetään 
uusia yhteisöjä. Euroopan 
innovaationeuvoston tunnustuspalkintoja 
ovat iCapital, sosiaalisen innovaation 
kannustinpalkinto ja naisten 
innovoijapalkinto.18 Palkintojen suunnittelu 
ja toteutus yhdistetään ohjelman muihin 
osiin, mukaan lukien missioihin ja 
EIT:hen, jotta varmistetaan täydentävyys 
ja vältetään päällekkäisyydet. 
Mahdollisuuksia yhteistyöhön eri 
organisaatioiden (kuten yritysten, 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden, 
liiketoiminnan katalysaattoreiden, 
hyväntekeväisyysjärjestöjen ja säätiöiden 
kanssa), tutkitaan.

__________________ __________________

18 Euroopan innovaationeuvoston palkinnot 
vastaavat Horisontti 2020 -ohjelman 
puitteissa käynnistettyjen palkintojen 
hallinnoinnista ja tarjoavat uusien 
kannustus- ja tunnustuspalkintojen 
suunnittelun ja toteutuksen.

18 Euroopan innovaationeuvoston palkinnot 
vastaavat komission myöntämien ja
Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa 
käynnistettyjen palkintojen hallinnoinnista 
ja tarjoavat uusien kannustus- ja 
tunnustuspalkintojen suunnittelun ja 
toteutuksen.

Or. en

Perustelu

EIT:n palkinnot ovat vakiintunut ja arvovaltainen vuotuinen käytäntö, jonka soveltamisala ja 
luokat ovat samat kuin EIC:n haasteille esitetään. Tässä kontekstissa näiden kahden 
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organisaation olisi varmistettava, että tarpeettomia päällekkäisyyksiä ei esiinny.

Tarkistus 205

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan innovaationeuvoston korkean 
tason neuvoa-antava elin (Euroopan 
innovaationeuvoston johtokunta) avustaa 
komissiota Euroopan innovaationeuvoston 
toteuttamisessa. Euroopan 
innovaationeuvoston johtoryhmä antaa 
neuvoja koskien Euroopan 
innovaationeuvoston työohjelmia ja antaa 
aktiivisesti neuvoja myös johdolle sekä 
seuraa toimien toteuttamista. Sillä on 
viestintätehtävä ja sen jäsenet toimivat 
neuvoston ”suurlähettiläinä” innovoinnin 
edistämiseksi EU:ssa. Viestintäkanavia 
ovat muun muassa osallistumiset keskeisiin 
innovointitapahtumiin, sosiaalinen media, 
Euroopan innovaationeuvoston 
innovaattoreiden yhteisön perustaminen, 
toimiminen keskeisten tiedotusvälineiden 
kanssa keskittyen innovointiin sekä 
yhteiset tapahtumat yrityshautomoiden ja 
”kiihdyttämöjen” kanssa.

Euroopan innovaationeuvoston korkean 
tason neuvoa-antava elin (Euroopan 
innovaationeuvoston johtokunta) avustaa 
komissiota Euroopan innovaationeuvoston 
toteuttamisessa. Se koostuu muun muassa
innovaatiopolitiikan 
yliopistoasiantuntijoista, tutkimus- ja 
teknologiaorganisaatioista, yrittäjistä ja 
riskirahoittajista.

EIC:n täytäntöönpanoa varten komissio 
huolehtii EIC:n johtokunnan tuella 
seuraavista:

– erotetaan selkeästi tavoitellut 
kohderyhmät ja niiden erityistarpeet;

– määritetään tukiyhdistelmän (avustus, 
pääoma, laina, takaus) täytäntöönpanon 
yksityiskohdat;

– vankka mekanismi ohjelman 
järjestelmälliselle ja reaaliaikaiselle 
arvioinnille, jotta varmistetaan nopea 
poliittinen oppimisprosessi ja kehitetään 
toistettavia innovointimalleja, mukaan 
luettuina indikaattoreiden valinta ja 
täytäntöönpano;

– EIC:n ja EIT:n rakenteellinen yhteistyö 
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täydentävyyden varmistamiseksi. EIC 
keskittyy laajamittaiseen/suuririskiseen 
tukeen lupaaville innovoijille ja täydentää 
EIT:n tukea start-up- ja scale-up-
yrityksille;

– ohjelmajohtajien tehtävien ja 
vastuualueiden määrittely;

– riskipääomasijoittajia houkuttelevien 
välineiden määrittely korkean riskin 
hankkeissa;

– innovointitavoitteiden määrittely 
tuotteiden, prosessien, markkinoinnin ja 
palvelujen kannalta.

Johtokunta antaa myös neuvoja EIC:n 
työohjelmista, hallinnoinnista ja 
seurantatoimista. Sillä on viestintätehtävä 
ja sen jäsenet toimivat neuvoston 
”suurlähettiläinä” innovoinnin 
edistämiseksi EU:ssa. Viestintäkanavia 
ovat muun muassa osallistumiset keskeisiin 
innovointitapahtumiin, sosiaalinen media, 
Euroopan innovaationeuvoston 
innovaattoreiden yhteisön perustaminen, 
toimiminen keskeisten tiedotusvälineiden 
kanssa keskittyen innovointiin sekä 
yhteiset tapahtumat yrityshautomoiden ja 
”kiihdyttämöjen” kanssa. EIT:n ja EIC:n 
johtokunta tekevät tiivistä yhteistyötä 
hyödyntääkseen synergioita ja tuodakseen 
lisäarvoa unionin innovoijille ja yrittäjille.

Or. en

Tarkistus 206

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan innovaationeuvoston johtokunta 
antaa komissiolle suosituksia 
innovatiivisista suuntauksista tai aloitteista, 
joita tarvitaan EU:n 
innovaatioekosysteemin edistämiseksi ja 

Euroopan innovaationeuvoston johtokunta 
antaa Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin johtokuntaa kuullen 
komissiolle suosituksia innovatiivisista 
suuntauksista tai aloitteista, joita tarvitaan 
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vahvistamiseksi, myös mahdollisista 
sääntelyn esteistä. Johtokunnan neuvoissa 
olisi myös yksilöitävä uusia 
innovointialueita, jotka olisi otettava 
huomioon maailmanlaajuisten haasteiden 
ja teollisuuden kilpailukyvyn pilarissa ja 
siihen liittyvissä toimissa. Tällä tavoin 
johtokunnan odotetaan edistävän Euroopan 
horisontti -ohjelman yleistä 
johdonmukaisuutta.

EU:n innovaatioekosysteemin 
edistämiseksi ja vahvistamiseksi, myös 
mahdollisista sääntelyn esteistä. 
Johtokunnan neuvoissa olisi myös 
yksilöitävä uusia innovointialueita, jotka 
olisi otettava huomioon maailmanlaajuisten 
haasteiden ja teollisuuden kilpailukyvyn 
pilarissa ja siihen liittyvissä toimissa. Tällä 
tavoin johtokunnan odotetaan edistävän 
Euroopan horisontti -ohjelman yleistä 
johdonmukaisuutta.

Or. en

Tarkistus 207

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

Komission teksti Tarkistus

EU:n on myös pyrittävä kehittämään 
ekosysteemejä, jotka tukevat yksityisten 
yritysten innovaatioiden lisäksi myös 
sosiaalisia innovaatioita ja julkisen sektorin 
innovaatioita. Julkisen sektorin on 
innovoitava ja uudistuttava, jotta se pystyy 
tukemaan sääntelyn ja hallintotavan 
muutoksia, joita tarvitaan uusien 
teknologioiden laajamittaisen käyttöönoton 
edistämiseksi ja yleisön vaatiman 
palvelujen tehokkaamman tarjoamisen 
tukemiseksi. Sosiaaliset innovaatiot ovat 
ratkaisevan tärkeitä yhteiskuntamme 
hyvinvoinnin parantamiseksi.

EU:n on myös pyrittävä kehittämään 
ekosysteemejä, jotka tukevat yksityisten 
yritysten innovaatioiden lisäksi myös 
sosiaalisia innovaatioita ja julkisen sektorin 
innovaatioita. Julkisen sektorin on 
innovoitava ja uudistuttava, jotta se pystyy 
tukemaan sääntelyn ja hallintotavan 
muutoksia, joita tarvitaan uusien 
teknologioiden laajamittaisen käyttöönoton 
edistämiseksi ja yleisön vaatiman 
palvelujen tehokkaamman tarjoamisen 
tukemiseksi. Sosiaaliset innovaatiot ovat 
ratkaisevan tärkeitä yhteiskuntamme 
hyvinvoinnin parantamiseksi.

Unionin laajimpana innovointiverkostona 
EIT:llä on tärkeä rooli tämän 
painopisteen täytäntöönpanossa. EIT 
kytkee kansalliset ja alueelliset 
innovointiekosysteemit toisiinsa 
innovaatioyhteisöjensä (KIC) kautta. Ne 
edustavat toivottua alueiden välistä 
yhteistyötä kytkemällä 
innovointiekosysteemejä toisiinsa 
yleiseurooppalaisessa mittakaavassa.
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Or. en

Perustelu

Euroopan suurimpana innovointiverkostona EIT on parhaassa asemassa tukemaan tätä 
painopistettä.

Tarkistus 208

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisenä askeleena komissio järjestää 
EIC-keskustelufoorumin jäsenvaltioiden 
ja assosioituneiden maiden viranomaisille 
ja muille elimille, jotka vastaavat 
kansallisista innovaatiopolitiikoista ja -
ohjelmista. Tavoitteena on edistää 
koordinointia ja vuoropuhelua EU:n 
innovointiekosysteemin kehittämisestä. 
Tämän EIC-keskustelufoorumin puitteissa 
komissio:

Ensimmäisenä askeleena komissio järjestää 
innovointifoorumin jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden viranomaisille ja 
muille elimille, jotka vastaavat kansallisista 
innovaatiopolitiikoista ja -ohjelmista. 
Tavoitteena on edistää koordinointia ja 
vuoropuhelua EU:n 
innovointiekosysteemin kehittämisestä. 
Tämän innovointifoorumin puitteissa 
asianosaiset sidosryhmät ja unionin 
elimet, mukaan luettuina EIT, EIC:n 
johtokunta ja komissio:

Or. en

Tarkistus 209

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistää kansallisten innovaatio-
ohjelmien ja Euroopan 
investointineuvoston välistä koordinointia 
tarkoituksena lisätä toiminnallisia 
synergioita ja välttää päällekkäisyyksiä 
jakamalla tietoja ohjelmista ja niiden 
täytäntöönpanosta, resursseista ja 
asiantuntemuksesta, teknologia- ja 
innovaatiosuuntausten analyyseistä ja 
valvonnasta sekä saattamalla vastaavia 

– edistävät kansallisten innovaatio-
ohjelmien ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin sekä Euroopan 
investointineuvoston välistä koordinointia 
tarkoituksena lisätä toiminnallisia 
synergioita ja välttää päällekkäisyyksiä 
jakamalla tietoja ohjelmista ja niiden 
täytäntöönpanosta, resursseista ja 
asiantuntemuksesta, teknologia- ja 
innovaatiosuuntausten analyyseistä ja 
valvonnasta sekä saattamalla vastaavia 
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innovaatioyhteisöjä yhteen; innovaatioyhteisöjä yhteen;

Or. en

Tarkistus 210

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien toteuttamisella varmistetaan 
Euroopan innovaationeuvoston 
toimintatyyppien tehokas täydentävyys ja 
niiden erityinen keskittyminen 
läpimurtoinnovaatioihin. Jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden toteuttamien 
toimien lisäksi myös yksityisten aloitteiden 
avulla tuetaan kaikentyyppisiä
innovaatioita ja kaikkia innovaattoreita 
kaikkialla EU:ssa, ja heille tarjotaan 
parempaa ja riittävää tukea.

Toimien toteuttamisella varmistetaan 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin sekä Euroopan
innovaationeuvoston toimintatyyppien 
tehokas täydentävyys ja niiden erityinen 
keskittyminen läpimurtoinnovaatioihin. 
Jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden 
toteuttamien toimien lisäksi myös 
yksityisten aloitteiden avulla tuetaan 
kaiken tyyppisiä innovaatioita ja kaikkia 
innovaattoreita kaikkialla EU:ssa, ja heille 
tarjotaan parempaa ja riittävää tukea.

Or. en

Tarkistus 211

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten EU: Tätä varten osallistuvat unionin elimet:

Or. en

Tarkistus 212

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– edistää ja rahoittaa yhteisiä 
innovaatio-ohjelmia, joita hallinnoivat 
viranomaiset, jotka vastaavat kansallisista, 
alueellisista tai paikallisista 
innovaatiopolitiikoista ja -ohjelmista, ja 
joihin innovaatioita ja innovaattoreita 
tukevat yksityiset tahot voivat liittyä. 
Tällaiset kysyntälähtöiset yhteisohjelmat 
voivat kohdistua muun muassa 
varhaisvaiheen ja 
toteutettavuustutkimuksen tukemiseen, 
korkeakoulujen ja yritysten väliseen 
yhteistyöhön, korkean teknologian pk-
yritysten tutkimusyhteistyön tukemiseen, 
teknologian- ja tiedonvaihtoon, pk-
yritysten kansainvälistymiseen, markkina-
analyysiin ja kehitykseen, matalan 
teknologian pk-yritysten digitalisaatioon, 
rahoitusinstrumentteihin lähellä 
markkinoita tapahtuville innovointitoimille 
tai markkinoille saattamiseen sekä 
sosiaaliseen innovointiin. Ne voivat myös 
sisältää yhteisiä julkisia hankintoja 
koskevia aloitteita, joiden avulla 
innovaatiot voidaan kaupallistaa julkisella 
sektorilla erityisesti uuden politiikan 
kehittämisen tueksi. Tämä voisi olla 
erityisen tehokas keino edistää 
innovaatiotoimintaa julkisilla palveluilla ja 
tarjota markkinamahdollisuuksia 
eurooppalaisille innovaattoreille.

– edistävät ja rahoittavat yhteisiä 
innovaatio-ohjelmia, joita hallinnoivat 
viranomaiset, jotka vastaavat kansallisista, 
alueellisista tai paikallisista 
innovaatiopolitiikoista ja -ohjelmista, ja 
joihin innovaatioita ja innovaattoreita 
tukevat yksityiset tahot olisi liitettävä. 
Tällaiset tarjonta- ja kysyntälähtöiset 
yhteisohjelmat voivat kohdistua muun 
muassa varhaisvaiheen ja 
toteutettavuustutkimuksen tukemiseen, 
korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden
ja yritysten väliseen yhteistyöhön, pk-
yritysten kansainvälistymiseen, markkina-
analyysiin ja kehitykseen, matalan 
teknologian pk-yritysten digitalisaatioon, 
rahoitusinstrumentteihin lähellä 
markkinoita tapahtuville innovointitoimille 
tai markkinoille saattamiseen sekä 
sosiaaliseen innovointiin. Ne voivat myös 
sisältää yhteisiä julkisia hankintoja 
koskevia aloitteita, joiden avulla 
innovaatiot voidaan kaupallistaa julkisella 
sektorilla erityisesti uuden politiikan 
kehittämisen tueksi. Paikallistasolla 
hallinnoituina näiden ohjelmien olisi 
mahdollistettava ylikansalliset 
kumppanuudet ja oltava johdonmukaisia 
kyseisten alueiden älykästä erikoistumista 
koskevien strategioiden kanssa. Tämä 
voisi olla erityisen tehokas keino edistää 
innovaatiotoimintaa julkisilla palveluilla ja 
tarjota markkinamahdollisuuksia 
eurooppalaisille innovaattoreille.

Or. en

Perustelu

Euroopan innovointiekosysteemien järjestelmällä pyritään tukemaan paikallisia, alueellisia ja 
kansallisia innovointiekosysteemejä. Johdonmukaisuuden, kriittisen massan ja 
täydentävyyden varmistamiseksi paikkaan perustuvia paikallisia innovointiekosysteemejä olisi 
kannustettava Euroopan tasolla tehtävään yhteistyöhön niiden omien älykästä erikoistumista 
koskevien strategioiden puitteissa, mikä luo synergioita EAKR:n kanssa.
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Tarkistus 213

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiohaasteiden luonne ja laajuus 
edellyttävät toimijoiden ja voimavarojen 
yhteydenpitoa ja mobilisointia Euroopan 
laajuisesti edistämällä rajat ylittävää 
yhteistyötä. Tieteiden ja arvoketjujen 
väliltä on tarpeen murtaa raja-aitoja ja 
luoda suotuisa ympäristö tehokkaan tiedon 
ja asiantuntemuksen vaihdolle sekä 
yrittäjyystaitojen kehittämiselle ja 
vetovoimaisuudelle.

Innovaatiohaasteiden luonne ja laajuus 
edellyttävät toimijoiden ja voimavarojen 
yhteydenpitoa ja mobilisointia Euroopan 
laajuisesti edistämällä rajat ylittävää 
yhteistyötä. Tieteiden ja arvoketjujen 
väliltä on tarpeen murtaa raja-aitoja ja 
luoda suotuisa ympäristö tehokkaan tiedon 
ja asiantuntemuksen vaihdolle sekä 
yrittäjyystaitojen kehittämiselle ja 
vetovoimaisuudelle.

EIT ratkaisee näitä haasteita noudattaen 
vuosia 2021–2027 koskevia strategisia 
tavoitteitaan, jotka vahvistetaan 
lainsäädäntöehdotuksessa EIT:n 
strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi.

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että EIT:n tavoitteet vuosiksi 2021–2027 vahvistetaan sen strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission 
ehdotuksesta. EIT on esittänyt vuoden 2020 jälkeiselle ajalle jo neljä aloitetta, jotka olisi 
pantava täytäntöön turvallisuuden, kulttuurialan ja luovien alojen, maahanmuuton ja veden 
alalla.

Tarkistus 214

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

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on entistä vahvempi rooli kestävien 
innovaatioekosysteemien vahvistamisessa 
kaikkialla Euroopassa. EIT toimii 
jatkossakin ensisijaisesti osaamis- ja 
innovointiyhteisöissään, eli laajoissa 
eurooppalaisissa kumppanuuksissa, joissa 
käsitellään tiettyjä yhteiskunnallisia 
haasteita. Se vahvistaa entisestään niiden 

EIT:llä on entistä vahvempi rooli kestävien 
innovaatioekosysteemien vahvistamisessa
kaikkialla Euroopassa, ja se tarjoaa 
ratkaisuja kipeimpiin globaaleihin 
haasteisiin, joita yhteiskuntiimme 
kohdistuu. EIT toimii jatkossakin 
ensisijaisesti osaamis- ja 
innovointiyhteisöissään, eli laajoissa 



PR\1158114FI.docx 135/148 PE625.306v01-00

FI

ympärillä olevia innovaatioekosysteemejä 
edistämällä tutkimuksen, innovoinnin ja 
koulutuksen integrointia. Lisäksi EIT 
pyrkii poistamaan innovaatiotoiminnan 
puutteita kaikkialla Euroopassa 
laajentamalla alueellista 
innovaatiojärjestelmää (EIT RIS). EIT 
tekee yhteistyötä sellaisten 
innovaatioekosysteemien kanssa, joilla on 
korkea strategiaan, temaattiseen 
yhdenmukaistamiseen ja vaikutukseen 
perustuva innovaatiopotentiaali, läheisessä 
yhteistyössä älykkäiden erikoistumisen 
strategioiden ja alustojen kanssa.

eurooppalaisissa kumppanuuksissa, joissa 
käsitellään tiettyjä yhteiskunnallisia 
haasteita. Se vahvistaa entisestään niiden 
ympärillä olevia innovaatioekosysteemejä 
edistämällä tutkimuksen, innovoinnin ja 
koulutuksen integrointia. Lisäksi EIT 
pyrkii poistamaan innovaatiotoiminnan 
puutteita kaikkialla Euroopassa 
laajentamalla alueellista 
innovaatiojärjestelmää (EIT RIS). EIT 
tekee yhteistyötä sellaisten 
innovaatioekosysteemien kanssa, joilla on 
korkea strategiaan, temaattiseen 
yhdenmukaistamiseen ja vaikutukseen 
perustuva innovaatiopotentiaali, läheisessä 
yhteistyössä älykkäiden erikoistumisen 
strategioiden ja alustojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Kuten tekstistä käy ilmi, EIT on keskeisellä sijalla pantaessa täytäntöön 
innovaatioekosysteemejä kaikkialla Euroopassa ratkaisemaan yhteiskunnan suurimpia 
haasteita.

Tarkistus 215

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Nykyisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tehokkuuden 
lisääminen ja uusien yhteisöjen luominen 
muutamalla oleellisella temaattisella 
alalla.

– Nykyisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tehokkuuden 
lisääminen ja uusien yhteisöjen luominen 
globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Or. en

Perustelu

EIT keskittyy ratkaisemaan yhteiskunnan suurimpia haasteita. EIT:n erityiset tavoitteet 
vuosiksi 2021–2027 sekä uusien KIC-yhteisöjen perustaminen määritellään EIT:n 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät 
komission ehdotuksesta ottaen huomioon vastaavan vaikutustenarvioinnin.
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Tarkistus 216

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 alakohta – 4 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– EIT-palkinnot eli EIT:n 
vakiintuneet tunnustuspalkinnot, jotka 
auttavat kehittämään uusia ratkaisuja 
globaaleihin ongelmiin.

Or. en

Perustelu

EIT-palkinnot ovat vakiintunut ja arvostettu väline, joka olisi säilytettävä ja jota olisi 
vahvistettava samalla kun vältetään tarpeeton päällekkäisyys ehdotettujen EIC:n haasteiden 
kanssa.

Tarkistus 217

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

Komission teksti Tarkistus

3.2.3. Uusia ratkaisuja markkinoille 3.2.3. Uusia ratkaisuja globaaleihin 
haasteisiin

Or. en

Perustelu

EIT ei hae mitä tahansa ratkaisuja vaan keskittyy ratkaisuihin, joilla puututaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tarkistus 218

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tuetaan uusien tuotteiden ja 
palveluiden kehittämistä, joissa 
osaamiskolmion toimijat toimivat 

– Tuetaan tutkimustulosten 
muuttamista uusiksi tuotteiksi, palveluiksi
ja markkinoiksi, joissa osaamiskolmion 
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yhteistyössä saadakseen ratkaisut 
valmiiksi markkinoille.

toimijat toimivat yhteistyössä tuodakseen 
ratkaisuja globaaleihin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 219

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 alakohta – 2 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Integroidaan täysin koko 
innovoinnin arvoketju: opiskelijoista 
yrittäjiin, ideasta tuotteeseen, 
laboratoriosta asiakkaalle. Tämä sisältää 
start-up- ja scale-up-yritysten tukemisen.

Or. en

Tarkistus 220

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– EIT:n toimien suunnittelu ja 
täytäntöönpano, jotta voidaan saavuttaa 
mahdollisimman suuret synergia- ja 
vastavuoroisuusedut Globaalit haasteet ja 
teollinen kilpailukyky -pilarin mukaisten 
toimien kanssa;

– EIT:n toimien suunnittelu ja 
täytäntöönpano, jotta voidaan saavuttaa 
mahdollisimman suuret synergia- ja 
vastavuoroisuusedut pilarien Avoin tiede 
sekä Globaalit haasteet ja Euroopan
teollinen kilpailukyky mukaisten toimien 
kanssa;

Or. en

Perustelu

EIT tuo tutkimuksen markkinoille.
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Tarkistus 221

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – 2 alakohta – 3 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Jaetaan ja levitetään innovatiivisia 
käytäntöjä ja opetuksia sekä vaikutetaan 
osaltaan innovointipolitiikkaan 
Euroopassa tarvittaessa yhdessä ja 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
horisontti -puiteohjelman muiden osien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 222

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. HUIPPUOSAAMISEN 
JAKAMINEN22

1. HUIPPUOSAAMISEN 
LEVITTÄMINEN22

__________________ __________________

22 Tutkimuksen ja innovoinnin 
huippuosaamiseen liittyvää perustetta 
käytetään, kun valitaan jäsenvaltioita ja 
assosioituneita maita, joiden on 
perustettava oikeussubjekteja, jotta ne 
voisivat toimittaa ehdotuksia 
koordinaattoreina toiminta-alan 
”huippuosaamisen jakaminen”
yhteydessä. Tämän indikaattorin 
yhteydessä otetaan huomioon talouden 
yleisen suorituskyky (BKT), 
tutkimustulosten laatu (taajaan viitatut 
julkaisut) ja innovoinninmäärä (patentit) 
yhdessä ja suhteutettuna asianomaisten 
maiden kokoon. Tämän toiminta-alan 
yhteydessä näitä kutsutaan 
”osallistumiskelpoisiksi maiksi”. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

22 Tutkimuksen ja innovoinnin 
huippuosaamiseen liittyvää perustetta 
käytetään, kun valitaan jäsenvaltioita ja 
assosioituneita maita, joiden on 
perustettava oikeussubjekteja, jotta ne 
voisivat toimittaa ehdotuksia 
koordinaattoreina toiminta-alan 
”huippuosaamisen levittäminen”
yhteydessä. Tämän indikaattorin 
yhteydessä otetaan huomioon talouden 
yleisen suorituskyky (BKT), 
tutkimustulosten laatu (taajaan viitatut 
julkaisut) ja innovoinninmäärä (patentit) 
yhdessä ja suhteutettuna asianomaisten 
maiden kokoon. Tämän toiminta-alan 
yhteydessä näitä kutsutaan 
”osallistumiskelpoisiksi maiksi”. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
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349 artiklan mukaisesti myös 
syrjäisimmille alueille sijoittautuneet 
oikeussubjektit voivat toimia toiminta-alan 
”huippuosaamisen jakaminen”
koordinaattoreina.

349 artiklan mukaisesti myös 
syrjäisimmille alueille sijoittautuneet 
oikeussubjektit voivat toimia toiminta-alan 
”huippuosaamisen levittäminen”
koordinaattoreina.

Or. en

Tarkistus 223

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen ja innovoinnin 
eriarvoisuuden vähentäminen jakamalla 
tietoa ja asiantuntemusta kaikkialla EU:ssa 
auttaa niitä maita ja alueita, jotka ovat 
jäljessä tutkimuksen ja innovoinnin 
suorituskyvyn suhteen, saavuttamaan 
kilpailukykyisen aseman 
maailmanlaajuisissa arvoketjuissa. Lisäksi 
voidaan luoda toimia, joilla edistetään 
osaamiskiertoa eurooppalaisella 
tutkimusalueella ja parannetaan nykyisten 
(ja mahdollisesti yhteisesti hallinnoitujen 
EU-ohjelmien) tutkimusinfrastruktuurien 
hyödyntämistä kohdemaissa tutkijoiden ja 
innovaattoreiden liikkuvuuden avulla. 

Tutkimuksen ja innovoinnin 
eriarvoisuuden vähentäminen jakamalla 
tietoa ja asiantuntemusta kaikkialla EU:ssa 
auttaa niitä maita ja alueita, jotka ovat 
jäljessä tutkimuksen ja innovoinnin 
suorituskyvyn suhteen, saavuttamaan 
kilpailukykyisen aseman 
maailmanlaajuisissa arvoketjuissa. Lisäksi 
voidaan luoda toimia, joilla edistetään 
osaamiskiertoa eurooppalaisella 
tutkimusalueella ja parannetaan nykyisten 
(ja mahdollisesti yhteisesti hallinnoitujen 
EU-ohjelmien) tutkimusinfrastruktuurien 
hyödyntämistä kohdemaissa tutkijoiden ja 
innovaattoreiden liikkuvuuden ja 
virtuaalisen yhteistoiminnan avulla.

Or. en

Tarkistus 224

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ryhmien luominen uusien 
osaamiskeskusten perustamiseksi tai 
nykyisten uudistamiseksi 
osallistumiskelpoisissa maissa johtavien 

– Ryhmien luominen uusien 
osaamiskeskusten perustamiseksi tai 
nykyisten uudistamiseksi 
osallistumiskelpoisissa maissa johtavien 
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tieteellisten laitosten ja kumppanilaitosten 
välisten yhteistyökumppanuuksien avulla.

tieteellisten laitosten ja kumppanilaitosten 
välisten kaikissa tutkimuksen vaiheissa 
toteutettavien yhteistyökumppanuuksien 
avulla. Hakijoiden on selkeästi 
osoitettava, että hankkeet kytkeytyvät 
kansallisiin ja/tai alueellisiin 
strategioihin, jotta he voivat hakea 
rahoitusta tästä päälinjasta.

Or. en

Perustelu

Euroopan horisontin, kansallisten ja alueellisten painopisteiden ja rahastojen välisiä 
yhteyksiä on vahvistettava.

Tarkistus 225

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 kohta – 3 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Twinning-toiminta, jolla voidaan 
vahvistaa merkittävästi 
osallistumiskelpoisessa maassa sijaitsevaa 
yliopistoa tai tutkimusorganisaatiota 
tietyllä alalla saattamalla se yhteistyöhön 
muissa jäsenvaltioissa tai assosioituneissa 
maissa sijaitsevien kansainvälisen tason 
johtavien tutkimuslaitosten kanssa.

– Twinning-toiminta, jolla voidaan 
vahvistaa merkittävästi 
osallistumiskelpoisessa maassa sijaitsevaa 
yliopistoa tai tutkimusorganisaatiota 
tietyllä alalla kaikissa tutkimuksen 
vaiheissa saattamalla se yhteistyöhön 
muissa jäsenvaltioissa tai assosioituneissa 
maissa sijaitsevien kansainvälisen tason 
johtavien tutkimuslaitosten kanssa. 
Hakijoiden on selkeästi osoitettava, että 
hankkeet kytkeytyvät kansallisiin ja/tai 
alueellisiin strategioihin, jotta he voivat 
hakea rahoitusta tästä päälinjasta.

Or. en

Perustelu

Euroopan horisontin, kansallisten ja alueellisten painopisteiden ja rahastojen välisiä 
yhteyksiä on vahvistettava.



PR\1158114FI.docx 141/148 PE625.306v01-00

FI

Tarkistus 226

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 alakohta – 3 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ”Huippuosaamisaloitteet” 
tukemaan uusia ideoita, joilla pyritään 
vahvistamaan tutkimus- ja 
innovointijärjestelmiä 
osallistumiskelpoisissa maissa. Toimien 
olisi vahvistettava muita tämän 
painopisteen päälinjoja, vältettävä 
päällekkäisyyksiä ja vastattava alueellisia 
ja kansallisia strategioita. Arviointi 
suoritetaan yhteistyössä muissa 
jäsenvaltioissa tai assosioituneissa maissa 
sijaitsevien kansainvälisen tason 
johtavien tutkimuslaitosten kanssa. 
Hakijoiden on selkeästi osoitettava, että 
hankkeet kytkeytyvät kansallisiin ja/tai 
alueellisiin strategioihin, jotta he voivat 
hakea rahoitusta tästä päälinjasta.

Or. en

Perustelu

Välineiden laajentaminen ryhmien luomisen, twinning-toiminnan, ERA-oppituolien ja 
COSTin ulkopuolelle on tällä hetkellä puutteellista. Olisi luotava avoimempi ja täysin 
alhaalta ylöspäin suuntautuva järjestelmä, jolla avataan ovia vähemmän kehittyneille 
jäsenvaltioille, jotta ne voivat kehittää kaikille sidosryhmille avoimia huippuosaamisaloitteita 
vahvistaakseen kansallisia ja alueellisia t&i-järjestelmiä. Ehdotuspyynnöt ovat 
yhteistyötoimintaan perustuvia tai yhdelle edunsaajalle tarkoitettuja (vain julkiset 
instituutiot). Euroopan horisontin, kansallisten ja alueellisten painopisteiden ja rahastojen 
välisiä yhteyksiä on vahvistettava.

Tarkistus 227

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 kohta – 3 alakohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Vähäisen tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan maihin laajennettu 
Fellowship-toiminta, jonka avulla mitä 
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tahansa kansalaisuutta edustavat tutkijat 
voivat hankkia ja siirtää uutta tietoa sekä 
tehdä tutkimus- ja innovointityötä näissä 
maissa. Järjestelmä yhdistyy asiaan 
liittyviin täydentäviin toimiin muissa 
ohjelman osissa ja erityisesti Marie 
Skłodowska-Curie -osassa.

Or. en

Perustelu

Liikkuvuutta kohti vähäisen t&i-toiminnan maita on lisättävä ja tuettava. Laajennettu 
Fellowship-toiminta voisi myös kannustaa tällaisista maista lähteneitä tutkijoita palaamaan 
ja jakamaan kokemusta ja asiantuntemusta, jonka he ovat saaneet ulkomailla. Tästä syystä 
MSC-toimissa jo käyttöön otettua aloitetta olisi jatkettava ja laajennettava Euroopan 
horisontissa.

Tarkistus 228

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä toiminta-alue tukee seuraavia 
Euroopan horisontti -puiteohjelman 
tavoitteita: Huippuosaamisen levittäminen 
ja yhdistäminen kaikkialla EU:ssa, 
korkealaatuisen tiedon luomisen 
vahvistaminen, monialaisen, 
poikkitieteellisen ja rajat ylittävän 
yhteistyön lisääminen.

Painopiste ”huippuosaamisen 
levittäminen” tukee seuraavia Euroopan 
horisontti -puiteohjelman tavoitteita: 
Huippuosaamisen levittäminen ja 
yhdistäminen kaikkialla EU:ssa, 
korkealaatuisen tiedon luomisen 
vahvistaminen, monialaisen, 
poikkitieteellisen ja rajat ylittävän 
yhteistyön lisääminen. Kaikkien toimien 
olisi kannustettava synergioihin muiden 
kansallisten ja unionin rahastojen 
(erityisesti EAKR, koheesiopolitiikka ja 
ESR+) kanssa noudattaen alueellisia 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
älykkään erikoistumisen strategioita ja 
toimenpideohjelmia.

Or. en

Perustelu

”Huippuosaamisen levittämisen” otsikon olisi vastattava mahdollisuuksien mukaan 
kansallisia ja alueellisia strategioita.
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Tarkistus 229

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Osallisuutta edistävä ja turvallinen
yhteiskunta

5. Osallisuutta edistävä ja luova
yhteiskunta

Or. en

Tarkistus 230

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Turvallinen yhteiskunta

Or. en
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PERUSTELUT

Euroopan talous on riippuvainen sen kyvystä tuottaa kaikkein laadukkaimpia taitoja, palveluja 
ja tuotteita, joilla on runsaasti lisäarvoa. Samanaikaisesti valistusajan hyveet, Europan 
demokratian ja Euroopan unionin perusta, ovat uhattuina. Vapaan, avoimen ja 
riippumattoman tutkimuksen vahvistamisen on oltava etusijalla eurooppalaisissa 
toimintapolitiikoissa. Lisäksi yhteiskuntaamme kohdistuu ainutlaatuisia haasteita, jotka 
aiheutuvat pidemmästä elinajanodotteesta sekä siitä, että väestö keskittyy yhä enemmän 
kaupunkialueille ja luonnonvaroihin kohdistuu maailmanlaajuista painetta. Tässä yhteydessä 
tutkimukseen ja innovointiin tehtävät investoinnit ovat keskeisellä sijalla etsiessämme 
innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja haasteisiimme siten, että taataan korkea elintaso 
kaikille eurooppalaisille tulevina vuosina.

Riippumaton t&i on keskeinen tekijä luotaessa laadukkaita työpaikkoja ja kestävää 
talouskasvua. Se antaa tutkimuslaitoksillemme ja teollisuudenaloillemme mahdollisuuden 
kehittää uusia ajatuksia, edistää uusia ratkaisuja ja samalla levittää tietoa, kouluttaa osaavia 
työntekijöitä, houkutella pääomia ja investointeja sekä luoda uusia markkinoita. Jos unioni 
haluaa säilyä teknologian terävimmässä kärjessä ja saavuttaa uudelleen johtajuuden aloilla, 
joilla se on jäänyt jälkeen, meidän on oltava valmiit osoittamaan tähän tarvittavat resurssit.

Euroopan horisontilla on mahdollisuudet olla merkittävä puiteohjelma. Esittelijä pitää 
myönteisenä komission pyrkimystä kehitykseen vallankumouksen sijasta. Edellinen 
puiteohjelma Horisontti 2020 on ollut monella tapaa onnistunut, ja tähän onnistumiseen 
johtaneita välineitä ja rakenteita olisi vahvistettava. On kuitenkin myös hyvin tärkeää olla 
armottoman rehellinen ja tunnustaa Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanossa esiintyneet 
puutteet ja ehdottaa rohkeasti uusia, kunnianhimoisia ja luovia ratkaisuja, jotka paremmin 
vastaavat eurooppalaisten tutkijoiden, luovan alan toimijoiden ja innovoijien tarpeita.

Tätä varten esittelijä on Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon aikana ja tämän 
mietinnön valmistelun yhteydessä ollut tiiviisti yhteydessä ohjelman edunsaajiin. Heidän 
palautteensa ja näkemyksensä muodostavat tässä mietinnössä esitettyjen ehdotusten perustan.

Tämän luonnoksen laatimiseen on ollut käytettävissä hyvin rajoitetusti aikaa. Komissio 
julkaisi ehdotuksensa 7. kesäkuuta 2018, ja tämä mietintö esitetään tuskin kuukauttakaan 
myöhemmin. Tämä merkitsi valtavaa ponnistusta, joka alleviivaa sitä, että Euroopan 
parlamentti ja esittelijä henkilökohtaisesti ovat sitoutuneet varmistamaan lainsäädännöllisen 
varmuuden ja jatkuvuuden sekä saamaan ohjelman hyväksyttyä mahdollisimman pian. Alati 
muuttuvalla ja kehittyvällä alalla nopeus on olennaista. Esittelijä toivoo, että myös neuvosto 
ja jäsenvaltiot tarttuvat tähän haasteeseen.

Talousarvio: sanoista tekoihin

Eurooppa on investoinut t&i:hin vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvallat ja Japani. Kiina 
lähestyy kolme kertaa unionin innovaatioiden kasvuvauhtia nopeammin. Vaikka tämä vaje ei 
aiheudukaan vain julkisista varoista, ei ole epäilystäkään siitä, että unionin varoilla voidaan ja 
pitäisi tehdä paljon enemmän, jotta saadaan vivutettua tarvittavia yksityisiä investointeja. Jos 
Euroopan on siis määrä kukoistaa innovoinnin keskuksena ja korjata sen hedelmät, sen on 
osoitettava Euroopan horisontille riittävästi varoja.
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Seuraavaa pitkän aikavälin unionin talousarviota 2021–2027 varten komissio ehdottaa 
tutkimusta ja kehitystä varten noin 83,5:tä miljardia euroa (kiinteinä hintoina). Tämä on 
vähemmän kuin mihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ja aivan liian vähän t&i-tarpeisiin nähden. 
Jos aikomuksena todella on saavuttaa T&K-menojen kolmen prosentin tavoiteosuus BKT:stä, 
mihin jäsenvaltiot ja niiden valtionpäämiehet itse sitoutuivat vuosikymmen sitten, olemme 
tuomittuja epäonnistumaan. Horisontti 2020 on osoitus siitä, että talousarviovarat eivät ole 
riittäviä. Ohjelma kärsi merkittävästä ylikysynnästä, kun Euroopan teollisuudenalat, pk-
yritykset ja tutkimuslaitokset kypsyivät ja kehittyivät ja keskenään kilpailevien erinomaisten 
ehdotusten määrä kasvoi eksponentiaalisesti. Valitettavasti liian vähäiset määrärahat ovat 
johtaneet siihen, että monia erinomaisia ehdotuksia on pitänyt torjua, minkä tuloksena ne ovat 
joko viivästyneet tai tulleet lakkautetuiksi. Komissio itse arvioi, että kaikkien Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa esitettyjen erinomaisten ehdotusten rahoittamiseen olisi tarvittu yli 
160 miljardia euroa.

Siksi esittelijä ehdottaa, että Euroopan horisontin talousarvio nostetaan 120 miljardiin euroon 
kiinteinä hintoina. On tärkeää korostaa, että tämä summa on edelleen vähemmän kuin mikä 
olisi ihanteellista ohjelman toiminnan kannalta, ja sillä ainoastaan saatetaan luvut vastaamaan 
neuvoston sitoutumista kolmen prosentin tavoitteen saavuttamiseen. Tämä talousarvio antaisi 
Euroopan horisontille mahdollisuuden antaa unionin kansalaisille enemmän huippuosaamisen, 
yhteistyötutkimuksen, vaiheittaisen innovoinnin ja läpimurtoinnovoinnin alalla ja tukisi 
energia-, digitalisaatio-, turvallisuus- ja ilmastoponnistuksia. Esittelijä kehottaa neuvostoa 
noudattamaan omia sitoumuksiaan toimielinten välisten neuvottelujen aikana.

Tehokkaan strategisen suunnitteluprosessin varmistaminen

Esittelijä pitää komission ehdotusta melko epämääräisenä strategisen suunnitteluprosessin 
sisällön ja tavoitteiden osalta. On ymmärrettävää, että ohjelman täytäntöönpanossa tarvitaan 
jonkin verran joustavuutta, mutta ei ole syytä kannattaa ”avointa valtakirjaa”, jossa 
painopisteistä päätetään strategisessa suunnittelussa ja työohjelmissa, joita parlamentti ei 
valvo. Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska prosessissa määritellään ohjelman täytäntöönpanon 
kannalta keskeisiä elementtejä, kuten missioita ja strategisia kumppanuuksia. Tällaisten 
elementtien määrittely kuuluu lainsäätäjien oikeuksien piiriin, ja siellä sen olisi pysyttäväkin. 
Esittelijä uskoo myös vakaasti, että strategista suunnittelua olisi toteutettava siten, että 
lainsäätäjien ja komission välillä toteutetaan strukturoidumpia kuulemisia. Näistä syistä 
esittelijä ehdottaa, että strateginen suunnittelu toteutetaan delegoidulla säädöksellä, jolloin 
parlamentti ja neuvosto voivat antaa hyväksyntänsä ennen täytäntöönpanoa.

Horisontti 2020 -ohjelmaa on lisäksi arvosteltu komission ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön puutteellisesta avoimuudesta erityisesti komiteamenettelyjen ja työohjelmien 
valmistelun osalta. Esittelijä toivoo, että tämä ehdotus auttaa korjaamaan tilanteen ja tarjoaa 
sidosryhmille lisää varmuutta, kun niitä kuullaan prosessissa yhdessä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston kanssa.

Komission ehdotuksesta ei myöskään käy täysin selville, mitä strateginen suunnittelu 
käsittäisi. Esittelijä uskoo, että tämän tulisi käsittää selvä oikeudellinen määritelmä ja luettelot 
missioista ja kumppanuuksista sekä selvyys siitä, mitä mekanismeja käytetään tukemaan 
yhteyksiä muihin unionin rahastoihin, kuten rakennerahastoihin ja Luova Eurooppa -
rahastoon.
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Yhteistyön vahvistaminen strategisilla kumppanuuksilla

Sama epämääräisyys liittyy kumppanuuksien rooliin Euroopan horisontissa. Yhteiset 
teknologia-aloitteet ovat olleet luontainen osa Horisontti 2020 -ohjelman onnistumista. Niitä 
on käytetty erityisesti aloilla, joilla unionissa vallitsee t&i-puutteita, ja ne muodostivat 
tarpeellisen yhteistyöalustan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle ja niillä vivutettiin 
investointeja ja luotiin lisäarvoa. Esittelijä pitää siksi tärkeänä, että Euroopan horisontissa 
turvataan erityisen menestyksekkäiksi osoittautuneiden yhteisten teknologia-aloitteiden 
jatkuvuus.

Sama koskee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (EIT) sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä (KIC). KIC-yhteisöjen tehtävä on tarjota ratkaisuja kipeimpiin 
yhteiskuntaa koetteleviin globaaleihin haasteisiin. Ne tuottavat jo tuloksia maailmanlaajuisten 
haasteiden alalla, ja niitä olisi jatkettava ja vahvistettava. Lisäksi EIT on Euroopan 
suurimpana innovointiverkostona parhaassa asemassa voidakseen toimia merkittävässä 
roolissa ohjelman painopisteessä ”Euroopan innovaatioekosysteemit”. Esittelijä lisää siksi 
EIT:n talousarviota, jotta mahdollistetaan sen toiminnan jatkuvuus koulutuksen, tutkimuksen 
ja innovoinnin aloilla sekä annetaan mahdollisuus käynnistää uusia KIC-yhteisöjä, joita on 
parhaillaan valmisteilla muun muassa muuttoliikkeen sekä kulttuurialan ja luovien alojen 
piirissä.

Uudet tutkimus- ja innovointimekanismit: Nopeutetun tutkimuksen ja innovoinnin 
logiikka sekä Euroopan innovaationeuvosto

Ehdotettu talousarvion kasvattaminen vapauttaisi myös lisää varoja ohjelman uuteen osaan, 
nopeutettuun tutkimukseen ja innovointiin. Siitä saadaan lisää tukea alhaalta ylöspäin 
suuntautuville yhteistyöhankkeille, ja sillä on yksi vahva piirre: tue saaminen kestää enintään 
kuusi kuukautta. Sitä olisi käytettävä 15 prosentissa kaikista tutkimus- ja innovointitoimista 
klusterien, EIC:n ja ”huippuosaamisen levittämisen” alalla, ja siitä tarjottaisiin hakijoille 
mahdollisuus saada rahoitusta nopeammin, mikä on erityisen tarpeen vähemmän kehittyneissä 
jäsenvaltioissa, jotta ne voivat testata ideoitaan perustutkimuksesta aina markkinasovellusten 
tuntumaan asti.

Euroopalta puuttuu tuki markkinoita luoville läpimurtoinnovaatioille. Tämän puutteen 
korjaamiseksi komissio on ehdottanut uutta välinettä, Euroopan innovaationeuvostoa. 
Esittelijä suhtautuu myönteisesti välineen tavoitteeseen, mutta hän katsoo, että ehdotus ei 
täysin vastaa perustaviin täytäntöönpanokysymyksiin. Jotta EIC voidaan panna tehokkaasti 
täytäntöön, olisi täsmennettävä joitakin sellaisia seikkoja kuin välineen innovointitavoitteet 
tuotteiden, prosessien, markkinoinnin ja palvelujen osalta, tavoiteltujen eri kohderyhmien ja 
niiden erilaisten tarpeiden erottelu, ohjelmajohtajien ja rooli sekä ehdotetun tukiyhdistelmän 
(tuki, oma pääoma, laina ja takaus) toiminta. On myös tärkeää luoda vankka mekanismi 
järjestelmällistä ja reaaliaikaista arviointia varten, jotta taataan, että sen välineistä saadaan 
nopeasti toimintapoliittisia ja prosessia koskevia oppimistuloksia myös selkeästi yksilöityjä 
indikaattoreita käyttäen. Taloudellisen ja alakohtaisen lähestymistavan täydentämiseksi EIC:n 
johtokunnan tulisi sisältää korkeakouluja edustavia asiantuntijoita, joilla on perusteellista 
tietoa innovointipolitiikasta ja -malleista. Esittelijä myös vahvistaa EIC:n ja muiden ohjelman 
osien ja unionin rahastojen, erityisesti EIT:n ja InvestEU:n, välisiä yhteyksiä.
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Luovuuden vahvistaminen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen: kulttuurialan ja luovien 
alojen innovointipotentiaali 

Kulttuuriala ja luovat alat perustuvat kulttuurisiin arvoihin, yksilöiden luovuuteen, taitoihin ja 
lahjakkuuksiin, ja niillä on mahdollisuudet luoda hyvinvointia ja työpaikkoja. Niihin 
sisältyvät arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, taiteelliset käsiteollisuusammatit, audiovisuaaliala 
(mukaan luettuna elokuva, televisio, videopelit ja multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
muoti, festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, kirjat ja julkaisutoiminta, radio ja visuaaliset 
taiteet. Luovuus on keskeinen tekijä digitaalisessa vallankumouksessa, sillä se paitsi luo 
lisäarvoa niin antaa myös korvaamattoman panoksen muuttuvaan yhteiskuntaan, jossa tekoäly 
muuttaa tarvittavia taitoja. Ne ovat kasvun moottori, ja niillä on vaikutusta innovointiin 
monella alalla; esimerkiksi muotoilun laajempi käyttö valmistavassa teollisuudessa (autot, 
ilmailu, lääkkeet, kuluttajatuotteet) tuo lisäarvoa tuotteisiin, palveluihin, teknologioihin, 
prosesseihin ja markkinarakenteisiin. Euroopan parlamentti on jo tunnustanut näiden alojen 
merkityksen mietinnössään kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n 
johdonmukaisesta politiikasta. Innovoivat ja tutkimukseen suuntautuneet eurooppalaiset 
kulttuurialat ja luovat alat pystyvät myös säilyttämään kielellisen ja kulttuurillisen 
monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden. Euroopan horisontissa näiden alojen innovatiivinen 
potentiaali olisi hyödynnettävä kokonaisuudessaan siten, että luovuus ja design nostetaan 
monialaiseksi kysymykseksi, joka integroidaan hankkeisiin kaikkialla ohjelmassa edistämään 
uusia teknologioita, liiketoimintamalleja ja kykyjä sekä muuntamaan luovat ja monialaiset 
ratkaisut taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon muotoon. Kulttuuriperintö on näiden alojen 
olennainen osa, ja sen hyödyntämistä ja säilyttämistä olisi vahvistettava. Tutkimusyhteistyön 
sekä taitotiedon ja perinteisten taitojen ja sisältöjen vaihdon mahdollistamiseksi esittelijä on 
myös ehdottanut ”kulttuuriperintöpilven” perustamista.

Ilmastotavoitteiden ja unionin kilpailukyvyn tukeminen hiilestä luopumalla

Pariisin sopimuksen tehokas täytäntöönpano ja uusi Euroopan päästökauppajärjestelmä (ETS) 
edellyttävät integroidumpaa ja eriytetympää lähestymistapaa, mikä on Euroopan 
kilpailukyvyn säilyttämisen avain.
Energiajärjestelmän rakennemuutos on toteutettava teknologian, infrastruktuurin sekä 
markkina-, politiikka- ja sääntelykehysten vuorovaikutuksella. Hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen kytkemällä sähkön, lämmön, teollisuuden, kaasun ja liikenteen alat yhteen olisi 
asetettava etusijalle klusterissa ”Ilmasto, energia ja liikkuvuus”. Unionin energiaintensiivisen 
valmistavan teollisuuden alan pakollinen osallistuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
tarjoaa runsaasti potentiaalia, mutta se on myös yksi suurimmista haasteista kovassa 
kansainvälisessä kilpailussa. Esittelijä ehdottaa siksi, että teollisuudenalojen hiilestä 
luopumista vahvistetaan luomalla uusi interventioalue ”teollisuuslaitokset energiakäänteessä”.

Vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden osallistumisen lisääminen ja Euroopan 
tutkimus- ja innovointikuilun kaventaminen

Tutkimuksen ja innovoinnin tulokset korreloivat kansallisten tutkimus- ja 
innovointijärjestelmien tehokkuuden kanssa. Esittelijä uskoo, että Horisontti 2020 -ohjelman 
nykyiset välineet eivät auta näitä jäsenvaltioita vahvistamaan kansallisia järjestelmiään eikä 
sillä täysin ratkaista niiden hyvin vähäistä osallistumista ohjelmaan (alle 5 prosenttia). 
Esittelijä avaa tässä mietinnössä uuden oven vähemmän kehittyneille jäsenvaltioille, jotta ne 
voivat hakea rahoitusta kehittääkseen t&i-huippualoitteita, ja uusi mahdollisuus täydentää jo 



PE625.306v01-00 148/148 PR\1158114FI.docx

FI

olemassa olevia järjestelmiä painopisteessä “huippuosaamisen levittäminen”, kuten ryhmien 
luominen ja twinning-toiminta. On tärkeää korostaa, että painopisteen ”huippuosaamisen 
levittäminen” mukaiset toimet olisi selkeästi kytkettävä kansallisiin ja alueellisiin
huippustrategioihin, jotta saavutetaan synergioita Euroopan horisontin ja rakennerahastojen 
välillä. Tämä on nyt helpompaa, kun ehdotetaan, että hallintoviranomaiset voivat siirtää jopa 
viisi prosenttia määrärahoista yhdestä rahastosta toiseen, minkä avulla vivutetaan 
investointeja vähemmän kehittyneillä alueilla tapahtuvan tutkimuksen ja innovoinnin eduksi.

Johtopäätös

Esittelijä uskoo, että vaikka lainsäädännön laadusta ei tulisi tinkiä, on myös tärkeää 
ymmärtää, että nykyisten realiteettien vallitessa erityisesti t&i-maailmassa maisema muuttuu 
nopeasti (joskus dramaattisesti) ja investoinnit voivat äkisti valua hukkaan. Siksi 
lainsäädännön nopeus ja vakaa täytäntöönpano ovat olennaisia sekä jatkuvuuden että 
turvallisuuden varmistamiseksi.

Mietintöluonnos perustuu muutamaan keskeiseen periaatteeseen:

Nopeus: Euroopan horisontin onnistuminen edellyttää, että ohjelmat pystyvät reagoimaan 
nopeasti tutkijoiden ja teollisuuden tarpeisiin siten, että avustuksia saadaan nykyistä 
nopeammin ja järjestelmä toimii entistä selvemmin alhaalta ylöspäin.

Yksinkertaisuus: On olennaista, että Euroopan horisontti pannaan täytäntöön yksinkertaisella, 
ymmärrettävällä ja helppokäyttöisellä tavalla erityisesti yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden 
sekä start-up- ja pk-yritysten kannalta.

Laaja-alaisuus: Euroopan horisontin olisi tuettava t&i:tä kaikilla teknologian valmiusasteilla 
(TRL), ja sen olisi saatettava tuotteita koko matka ideavaiheesta halki koko kehittämistyön ja 
tarvittaessa aina rahoitukseen asti. Sen olisi myös tuettava sekä disruptiivista että vaiheittaista 
innovointia.

Koko: Uuden puiteohjelman olisi oltava edeltäjäänsä kunnianhimoisempi, ja sen talousarvion 
olisi vastattava sen tehtäväksi asetettuja toimintapoliittisia pyrkimyksiä ja tavoitteita. 

Esittelijä odottaa seuraavia vaiheita pyrittäessä kohti kattavaa ja tehokasta puiteohjelmaa ja 
luottaa siihen, että kaikilta osapuolilta löytyy samaa hyvää tahtoa.
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