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LYHYET PERUSTELUT 

Jotta voidaan varmistaa unionin tavoitteiden sekä työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden 

ja demokraattisen muutoksen ohjelmassa, Pariisin sopimuksessa ja kestävän kehityksen 

tavoitteissa asetettujen painopisteiden ja tavoitteiden toteutuminen, kokonaismäärärahojen 

olisi oltava tasolla, jolla turvataan Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky sekä johtoasema 

tieteessä, teknologiassa ja teollisuudessa. Lähes 75:tä prosenttia erinomaisiksi arvioiduista 

hankkeista ei voitu rahoittaa Horisontti 2020 -ohjelmasta määrärahojen riittämättömyyden 

vuoksi. Siksi Euroopan horisontti -ohjelman kokonaismäärärahat on ehdottomasti nostettava 

131 749 000 000 euroon. 

Euroopan eri teollisuudenalojen kilpailukyvyn pitäisi olla yksi Euroopan horisontti -ohjelman 

keskeisistä tavoitteista. Etenkin pilari II ”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 

kilpailukyky” on ratkaisevan tärkeä Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Jotta EU:sta 

ja sen eri teollisuudenaloista voisi tulla maailman johtavia toimijoita innovoinnissa, 

digitalisoinnissa ja hiilestä irtautumisessa, pilarin II osuus kokonaisbudjetista olisi korotettava 

60 prosenttiin. 

Liikenteen toimialat muodostavat Euroopan talouden ja kilpailukyvyn selkärangan. 

Autoteollisuus työllistää 12 miljoonaa henkeä, ja sen osuus EU:n BKT:stä on 4 prosenttia. 

Ala on suurin yksityinen T&K-investoija. EU kuuluu maailman suurimpiin 

moottoriajoneuvojen valmistajiin, ja se on myös yksi suurimmista ajoneuvoteknologioiden 

viejistä. Lentoliikenne tarjoaa lähes 5 miljoonaa työpaikkaa, ja sen osuus Euroopan BKT:stä 

on 2,1 prosenttia. Euroopan merenkulku- ja rautatieteollisuudella on merkittävä rooli 

kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja EU:n talouden edistämisessä. 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen erityisesti liikenteen 

alalla ovat Euroopalle erittäin tärkeitä kysymyksiä. Tieliikenteen osuus EU:n 

kokonaishiilidioksidipäästöistä on noin viidennes, minkä vuoksi vähäpäästöisen 

vaihtoehtoisen energian, kuten kehittyneiden biopolttoaineiden, sähkön, vedyn ja uusiutuvien 

synteettisten polttoaineiden, käyttöönoton nopeuttaminen liikenteessä ja esteiden poistaminen 

liikenteen sähköistämiseltä on erittäin tärkeää. 

EU:n johtoasema puhtaan energian ja puhtaan liikkuvuuden teknologioissa on turvattava. 

EU:n on edistettävä turvallisempia teitä ja turvallisempaa liikkuvuutta, jotta voidaan saavuttaa 

EU:n pitkän aikavälin nollavisiotavoite vuoteen 2050 mennessä.  

Digitalisointi ja automatisointi tarjoavat valtavia mahdollisuuksia liikkuvuudelle Euroopassa. 

On tärkeää löytää uusia ratkaisuja eri liikennemuotojen välisten raja-aitojen rikkomiseksi. 

Logistiikkaketjun datavirtaa on parannettava ja logistiikan tehokkuutta lisättävä keskittyen 

älykkään automaation kehittämiseen. Samalla myös kyberturvallisuuden on oltava täysin 

integroitu kaikkiin klustereihin. 

On tärkeää varmistaa, että monialainen ja monitieteinen tutkimus ja yhteistyö ovat 

mahdollisia kaikkien pilareiden ja klustereiden välillä ja eri klustereiden sisällä. Jotta voidaan 

nopeuttaa EU:n talouden hiilestä irtautumista ja digitalisointia, on tärkeää integroida liikenne-

, energia- ja digitaalialat paremmin.  
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Valmistelija panee tyytyväisenä merkille uuden sukupolven eurooppalaiset kumppanuudet ja 

yhteistyön lisääntymisen muiden EU-ohjelmien kanssa. Euroopan horisontti -ohjelmassa 

järkeistetään niiden kumppanuuksien määrää, joiden ohjelmatyöhön EU osallistuu tai joita se 

rahoittaa yhdessä eri kumppaneiden kuten teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja rahoitusta 

tarjoavien säätiöiden kanssa, jotta voidaan parantaa niiden tehokkuutta ja vaikutusta EU:n 

politiikan painopisteiden toteuttamisessa. Euroopan horisontti -ohjelma edistää tehokkaita ja 

toimivia yhteyksiä muihin tuleviin EU-ohjelmiin, kuten koheesiopolitiikkaan, Euroopan 

puolustusrahastoon, Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa -välineeseen. 

TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Koska unioni on sitoutunut Pariisin 

ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen tavoitteisiin, tässä 

erityisohjelmassa tuetaan 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

ilmastotoimien valtavirtaistamista siten, 

että EU:n talousarviomenoista vähintään 

25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteiden 

saavuttamista. Tämän erityisohjelman 

toimien osalta odotusarvona on, että 

35 prosenttia erityisohjelman 

rahoituspuitteista tukee ilmastotavoitteita. 

Asianmukaisia toimia yksilöidään 

erityisohjelman valmistelu- ja 

täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 

arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 

arviointien ja 

uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 

(5) Koska unioni on tietoinen, että 

ilmastonmuutos on yksi suurimmista ja 

tärkeimmistä maailmanlaajuisista ja 

yhteiskunnallisista haasteista, ja se on 
sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen 

täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteisiin, tässä erityisohjelmassa 

tuetaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

ilmastotoimien valtavirtaistamista siten, 

että EU:n talousarviomenoista vähintään 

25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteiden 

saavuttamista, mutta samalla olisi 

varmistettava, että menojen jäljellä 

olevalla osalla ei luoda kielteisiä ilmasto- 

ja ympäristövaikutuksia. Erityisohjelman 

toimien osalta vähintään 35 prosentin 

erityisohjelman rahoituspuitteista olisi 

tuettava ilmastotavoitteita. Asianmukaisia 

toimia yksilöidään asianomaisia 

sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa 

kuullen erityisohjelman valmistelu- ja 

täytäntöönpanovaiheessa strategisen 

suunnitelman ja työohjelmien muodossa, 

ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa 

koskevien arviointien ja 
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uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Euroopan unionin välittömät 

ilmasto- ja ympäristöhaasteet edellyttävät 

elintapojemme perusteellista muutosta 

erityisesti energian, talouden ja 

teknologian osalta. Nämä muutokset 

vaikuttavat yhteiskuntaan ja talouteen, 

mihin täytyy varautua, jotta siirtymä on 

mahdollisimman oikeudenmukainen. 

Tarkistus  3 

 

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 

niistä olisi saatava selkeää lisäarvoa 

Euroopan tasolla. 

(6) Erityisohjelman toimilla olisi 

edistettävä investointeja tutkimuksen ja 

innovoinnin avulla investoimatta 

uudelleen hankkeisiin, jotka eivät enää 

ole innovatiivisia tai jotka ovat jo 

käytössä, ja välttäen päällekkäisyyksiä tai 

yksityisen rahoituksen syrjäyttämistä, ja 

niistä olisi saatava selkeää lisäarvoa 

Euroopan tasolla. 

 

Tarkistus  4 

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 

(7) Koska tutkimuksella ja 

innovoinnilla olisi oltava merkittävä rooli 

pyrittäessä vastaamaan elintarvikealan, 

maatalouden, kalastuksen ja vesiviljelyn, 

maaseudun kehittämisen ja biotalouden 

alan haasteisiin, ja jotta voitaisiin tarttua 
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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. 

näiden haasteisiin liittyviin tutkimus- ja 

innovaatiomahdollisuuksiin tiiviissä 

yhteistyössä yhteisen maatalouspolitiikan 

ja yhteisen kalastuspolitiikan kanssa, niitä 

koskevia erityisohjelman toimia tuetaan 

osoittamalla 16 miljardia euroa klusterille 

”Elintarvikkeet, luonnonvarat, meret ja 

valtameret” vuosiksi 2021–2027. 

 

Tarkistus  5 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) huippuosaamisen vahvistaminen ja 

levittäminen; 

a) tieteen, tutkimuksen ja 

innovaatioiden tukeminen sekä 
huippuosaamisen vahvistaminen ja 

levittäminen; 

 

Tarkistus  6 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sektorien ja tieteenalojen välisen 

yhteistyön lisääminen; 

b) sektorien ja tutkimusalojen välisen 

yhteistyön lisääminen; 

 

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, mikä 

edistää Euroopan kilpailukykyä ja tekee 

siitä maailmanluokan johtajan 

tutkimuksessa ja innovoinnissa; 
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Tarkistus  8 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) kansainvälisen yhteistyön 

tiivistäminen; 

d) kansainvälisen yhteistyön 

tiivistäminen sisämarkkinoiden 

tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

edistämiseksi ja yhteiskunnallisiin 

haasteisiin vastaamiseksi; 

 

Tarkistus  9 

 

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, mikä edistää erityisesti pk-

yritysten innovointipotentiaalia; 

 

Tarkistus  10 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – k alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

k) kansalaisten ja loppukäyttäjien 

ottaminen mukaan yhteisiin suunnittelu- ja 

luomisprosesseihin; 

k) kansalaisten, 

kansalaisyhteiskunnan ja loppukäyttäjien 

järjestöjen ottaminen mukaan tutkimus- ja 

innovointiohjelman suunnitteluun, myös 
yhteisiin suunnittelu- ja 

luomisprosesseihin; 
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Tarkistus  11 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) taitojen kehittäminen innovoinnin 

edistämiseksi; 

n) taitojen kehittäminen innovoinnin 

edistämiseksi, jotta voidaan edistää pk-

yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä ja 

saada aikaan todellinen muutos ihmisten 

elämässä ja koko yhteiskunnassa; 

 

Tarkistus  12 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – o alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

o) innovatiivisten yritysten, erityisesti 

pk-yritysten, perustamisen ja niiden 

toiminnan laajentamisen edistäminen; 

o) innovatiivisten yritysten, erityisesti 

startup- ja pk-yritysten, perustamisen ja 

niiden toiminnan laajentamisen 

edistäminen; 

 

Tarkistus  13 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – p alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

p) riskirahoituksen saatavuuden 

parantaminen, erityisesti jos markkinat 

eivät tarjoa varteenotettavia 

rahoitusvaihtoehtoja. 

p) riskirahoituksen saatavuuden 

parantaminen, erityisesti startup- ja pk-

yritysten osalta, jos markkinat eivät tarjoa 

varteenotettavia rahoitusvaihtoehtoja. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) klusteri ”Elintarvikkeet ja 

luonnonvarat”, sellaisena kuin se on 

kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 

e) klusteri ”Elintarvikkeet, 

luonnonvarat, meret ja valtameret”, 

sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I 
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5 kohdassa; olevan pilarin II 5 kohdassa; 

 

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. 

 

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. Se koostuu noin 

15:stä korkean tason henkilöstä, joihin 

kuuluu asian kannalta olennaisten 

loppukäyttäjien edustajia, jotka komissio 

nimittää avoimella ja riippumattomalla 

rekrytointimenettelyllä. 

Missiolautakuntaan kuuluu muun 

muassa tiedeyhteisön, tutkimus- ja 

teknologiaorganisaatioiden, 

kaikenkokoisten teollisuudenalojen ja 

asian kannalta olennaisten 

loppukäyttäjien ja kansalaisjärjestöjen 

edustajia. He antavat neuvoja seuraavissa 

asioissa: 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) asiantuntija-arvioijien valinta ja c) asiantuntija-arvioijien valinta ja 
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perehdyttäminen sekä arviointiperusteet ja 

niiden painotukset; 

perehdyttäminen sekä arviointiperusteet ja 

niiden painotukset ja asiantuntija-

arvioijien eturistiriitojen välttäminen; 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) mission selkeät ja mitattavissa 

olevat tavoitteet ja tulokset; 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e b) mission 

liiketoimintamahdollisuuksien arviointi; 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – 14 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Euroopan horisontti -puiteohjelmasta 

annetaan kohdennettua tukea tieteellisten 

julkaisujen, tietovarastojen ja muiden 

tietolähteiden avoimen saatavuuden ja 

käytettävyyden mahdollistamiseksi. Lisäksi 

tuetaan tiedonlevittämistoimia, myös 

yhteistyöstä muiden EU-ohjelmien kanssa 

saatujen tulosten osalta. Tutkimustuloksia 

ja –dataa kootaan yhteen ja pakataan eri 

kielillä ja eri muodoissa oleviksi versioiksi 

palvelemaan eri kohdeyleisöjä, kuten 

kansalaisverkostoja, teollisuutta, 

julkishallintoja, tiedeyhteisöä, 

kansalaisjärjestöjä ja poliittisia päättäjiä. 

Tätä tarkoitusta varten puiteohjelmassa 

voidaan hyödyntää kehittyneitä 

Euroopan horisontti -puiteohjelmasta 

annetaan kohdennettua tukea tieteellisten 

julkaisujen, tietovarastojen ja muiden 

tietolähteiden avoimen saatavuuden ja 

käytettävyyden mahdollistamiseksi. Lisäksi 

tuetaan tiedonlevittämistoimia, myös 

yhteistyöstä muiden EU-ohjelmien kanssa 

saatujen tulosten osalta. Tutkimustuloksia 

ja -dataa kootaan yhteen ja pakataan eri 

kielillä ja eri muodoissa oleviksi versioiksi 

palvelemaan eri kohdeyleisöjä, kuten 

kansalaisverkostoja, teollisuutta, 

julkishallintoja, tiedeyhteisöä, 

kansalaisjärjestöjä ja poliittisia päättäjiä. 

Tätä tarkoitusta varten puiteohjelmassa 

voidaan hyödyntää kehittyneitä 
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teknologioita ja tietovälineitä. teknologioita ja tietovälineitä. Komissio 

ottaa käyttöön välineen, jolla voidaan 

asettaa reaaliaikaisesti saataville 

ohjelman täytäntöönpanoa koskevat 

tiedot, mukaan luettuina tiedot 

osallistujista, rahoitusmääristä ja 

markkinoille saattamisesta. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – 15 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tukea annetaan myös mekanismeille, 

joiden avulla ohjelmasta tiedotetaan 

mahdollisille hakijoille (esimerkiksi 

kansalliset yhteyspisteet). 

Tukea annetaan myös mekanismeille, 

joiden avulla ohjelmasta tiedotetaan 

mahdollisille hakijoille ja kansalaisille 

tiedotuskampanjoiden ja muiden 

tietämystä lisäävien aloitteiden avulla 
(esimerkiksi kansalliset yhteyspisteet). 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – I pilari – 2 kohta – 2.1 alakohta – 7 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Marie Skłodowska-Curie –toimet 

edesauttavat eurooppalaisen 

tutkimusalueen muuttamista 

maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 

kilpailukykyisemmäksi ja 

houkuttelevammaksi. Tähän pyritään 

keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 

tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 

antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 

EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 

edistetään uuden tietämyksen ja uusien 

ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 

eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 

yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 

tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 

helpottamalla tutkimusta harjoittavien 

organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 

Skłodowska-Curie –toimilla voi olla myös 

vahva rakenteellinen vaikutus 

Marie Skłodowska-Curie -toimet 

edesauttavat eurooppalaisen 

tutkimusalueen muuttamista 

maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 

kilpailukykyisemmäksi ja 

houkuttelevammaksi. Tämä saadaan 

aikaan keskittymällä erittäin 

ammattitaitoisten tutkijoiden uuteen 

sukupolveen ja antamalla tukea uusille 

kyvyille eri puolilla EU:ta ja sen 

ulkopuolella. Niin ikään edistetään uuden 

tietämyksen ja uusien ideoiden levittämistä 

ja niiden soveltamista eurooppalaisiin 

politiikkoihin, talouteen ja yhteiskuntaan 

muun muassa parantamalla tiedeviestintää 

ja julkisuustyötä sekä helpottamalla 

tutkimusta harjoittavien organisaatioiden 

välistä yhteistyötä. Marie Skłodowska-

Curie -toimilla voi olla myös vahva 
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eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 

niillä voidaan edistää avoimia 

työmarkkinoita sekä asettaa standardeja 

laadukkaalle koulutukselle, houkutteleville 

työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 

koskevalle avoimelle rekrytoinnille. 

rakenteellinen vaikutus eurooppalaiseen 

tutkimusalueeseen, ja niillä voidaan edistää 

avoimia työmarkkinoita sekä asettaa 

standardeja laadukkaalle koulutukselle, 

houkutteleville työolosuhteille ja kaikkia 

tutkijoita koskevalle avoimelle, 

läpinäkyvälle ja ansioihin perustuvalle 
rekrytoinnille. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – I pilari – 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 

Yleistavoitteena on tarjota paremmat 

mahdollisuudet 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, jatkuvan 

nykyaikaistamisen varmistaminen, 
toiminnan päällekkäisyyksien välttäminen 

ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen, 

käytön ja saatavuuden parempi 

koordinointi sekä sen parempi 

osallistuminen Euroopan horisontti -

hankkeisiin, myös EU:n perustamiin ja 

erityisesti EAKR:sta rahoittamiin 

tutkimusinfrastruktuureihin. Näin 

saadaan selkeää synergiaa Euroopan 

horisontti -ohjelman ja toteutettujen 

kansallisten ja alueellisten strategioiden 

välille. On myös 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 
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tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 

käyttäjien kannalta olennaisia 

avainteknologioita ja -palveluja ja 

parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 

innovatiivisia ratkaisuja. 

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. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2.2.2. Kulttuuriperintö 2.2.2. Kulttuuriperintö ja matkailu 

 

Tarkistus  25 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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 

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 sekä 

matkailualalle. 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 
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luovien alojen keskeinen lähtökohta ja 

inspiraationlähde, ja nämä alat vauhdittavat 

kestävää talouskasvua, uusien työpaikkojen 

luomista ja ulkomaankauppaa. 

luovien alojen sekä matkailualan 

keskeinen lähtökohta ja inspiraationlähde, 

ja nämä alat vauhdittavat kestävää 

talouskasvua, uusien työpaikkojen luomista 

ja ulkomaankauppaa. 

 

Tarkistus  26 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Kulttuuriperinnön yhdistäminen 

nouseviin luoviin aloihin; 

– Kulttuuriperinnön yhdistäminen 

nouseviin luoviin aloihin sekä matkailuun; 

 

Tarkistus  27 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 alakohta – 

3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Lähestymistavat, innovatiiviset 

teknologiat, yritysten digitalisointi ja 

ammatillinen pätevyys matkailualalla; 

 

Tarkistus  28 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 alakohta – 

3 b luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Tietopohja matkailualan 

kehittämiseksi sekä haasteet ja 

mahdollisuudet; 
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Tarkistus  29 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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 

reagointikykyä nykyisiin ja uusiin riskeihin 

vastaamiseksi; 

– Yhteiskunnan ja ylivoimaisen 

esteen muodostaville tapahtumille hyvin 

herkkien yritysten, esimerkiksi 

matkailualan yritysten, paremmat 

valmiudet hallita ja vähentää 

katastrofiriskiä,myös luontoon perustuvien 

ratkaisujen avulla, lisäämällä 

ennaltaehkäisyä, varautumista ja 

reagointikykyä nykyisiin ja uusiin riskeihin 

vastaamiseksi; 

 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 2 alakohta – 

3 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Päästöjen vähentämistä ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevat toimet; 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Kuluttajille, teollisuudelle ja 

yhteiskunnalle tarkoitetut seuraavan 

sukupolven internet-sovellukset ja -

palvelut, joiden suunnittelun lähtökohtana 

ovat luottamus, yhteentoimivuus, parempi 

käyttäjälähtöinen tiedonhallinta, avoin 

kielten saatavuus, uudet multimodaaliset 

vuorovaikutuskonseptit, osallistava ja 

vahva yksilökohtainen pääsy objekteihin, 

– Kuluttajille, teollisuudelle ja 

yhteiskunnalle tarkoitetut seuraavan 

sukupolven internet-sovellukset ja -

palvelut, joiden suunnittelun lähtökohtana 

ovat luottamus, yhteentoimivuus, parempi 

käyttäjälähtöinen tiedonhallinta, avoin 

kielten saatavuus, uudet multimodaaliset 

vuorovaikutuskonseptit, osallistava ja 

vahva yksilökohtainen pääsy objekteihin, 
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tietoon ja sisältöön, mukaan lukien 

immersiiviset ja luotettavat viestimet, 

sosiaalisen median kanavat ja sosiaaliset 

verkostot; 

tietoon ja sisältöön, mukaan lukien 

immersiiviset ja luotettavat viestimet, 

sosiaalisen median kanavat ja sosiaaliset 

verkostot sekä sähköinen kaupankäynti; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.9 alakohta – 3 alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Copernicus: innovatiiviset 

sovellukset, maailmanlaajuinen 

käyttöönotto ja kansainväliset 

yhteistyökumppanit, palvelujen vakaus ja 

kehittyminen, toimitusketjujen, antureiden, 

järjestelmien ja hankekonseptien 

(esimerkiksi stratosfääriasemat, dronet ja 

kevytsatelliitit) kestävyys; kalibrointi ja 

validointi; palvelujen kestävä 

hyödyntäminen ja vaikutus 

yhteiskunnallisiin haasteisiin; 

datatekniikat, massadata, laskentaresurssit 

ja algoritmiset työkalut 

maanhavainnointiin. Seuraavan sukupolven 

järjestelmien kehittäminen uusiin 

haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 

turvallisuuteen liittyviin haasteisiin, 

vastaamiseksi; 

– Copernicus: innovatiiviset 

sovellukset, maailmanlaajuinen 

käyttöönotto ja kansainväliset 

yhteistyökumppanit, palvelujen vakaus ja 

kehittyminen, toimitusketjujen, antureiden, 

järjestelmien ja hankekonseptien 

(esimerkiksi stratosfääriasemat, dronet ja 

kevytsatelliitit) kestävyys; kalibrointi ja 

validointi; palvelujen kestävä 

hyödyntäminen ja vaikutus 

yhteiskunnallisiin haasteisiin; 

datatekniikat, massadata, laskentaresurssit 

ja algoritmiset työkalut 

maanhavainnointiin. Seuraavan sukupolven 

järjestelmien kehittäminen uusiin 

haasteisiin, kuten katastrofiriskin 

vähentämiseen, ilmastonmuutokseen ja 

turvallisuuteen liittyviin haasteisiin, 

vastaamiseksi; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.1 alakohta – 6 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Liikenteen ala varmistaa ihmisten ja 

tavaroiden liikkuvuuden, joka on 

välttämätöntä yhdennettyjen 

eurooppalaisten sisämarkkinoiden 

toimivuudelle sekä alueellisen 

yhteenkuuluvuuden ja avoimen ja 

osallistavan yhteiskunnan toteutumiseksi. 

Samalla liikenteellä on merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia, kuten vaikutukset 

Liikenteen ala varmistaa ihmisten ja 

tavaroiden liikkuvuuden, joka on 

välttämätöntä yhdennettyjen 

eurooppalaisten sisämarkkinoiden 

toimivuudelle, kehitykselle sekä alueellisen 

yhteenkuuluvuuden ja avoimen ja 

osallistavan yhteiskunnan toteutumiseksi. 

Toisaalta liikennealan aiheuttamalla 

ympäristön pilaantumisella on merkittäviä 
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ihmisten terveyteen, ruuhkat, vaikutukset 

maaperään ja ilmanlaatuun, melu sekä 

turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset, 

jotka näkyvät lukuisina ennenaikaisina 

kuolemantapauksina ja lisääntyneinä 

sosioekonomisina kustannuksina. Siksi 

kestävä liikkuvuus ja liikenteen verkostot 

on saatettava puhtaiksi, turvallisiksi, 

älykkäiksi, turvatuiksi, hiljaisiksi, 

luotettaviksi ja edullisiksi, ja niillä on 

pystyttävä tarjoamaan saumaton integroitu 

ovelta ovelle -palvelu. 

kielteisiä vaikutuksia, kuten vaikutukset 

ihmisten terveyteen, ruuhkiin, maaperään 

ja ilmanlaatuun ja meluun sekä 

turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset, 

jotka näkyvät lukuisina ennenaikaisina 

kuolemantapauksina ja lisääntyneinä 

sosioekonomisina kustannuksina. Siksi 

kestävä liikkuvuus ja liikenteen verkostot 

on saatettava puhtaiksi, turvallisiksi, 

kaikkien liikenteen käyttäjien ja 

liikennemuotojen saatavilla oleviksi 
älykkäiksi, turvatuiksi, hiljaisiksi, 

luotettaviksi ja edullisiksi, ja niillä on 

pystyttävä tarjoamaan saumaton integroitu 

ja yhteenliitetty ovelta ovelle -palvelu. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.1 alakohta – 7 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Päästöjen vähentäminen on kuitenkin vain 

yksi haasteista, joihin liikenne- ja energia-

aloilla on vastattava. Muita haasteita ovat 

muun muassa digitaalisen ja 

avaruusteknologian lisääntyvä käyttö, 

muutokset käyttäjien käyttäytymisessä ja 

liikkumistottumuksissa, markkinoiden 

uudet toimijat ja haitalliset 

liiketoimintamallit, globalisaatio, kiristyvä 

kansainvälinen kilpailu sekä väestön 

ikääntyminen, kaupungistuminen ja 

monimuotoistuminen. 

Päästöjen vähentäminen on kuitenkin vain 

yksi haasteista, joihin liikenne- ja energia-

aloilla on vastattava. Muita haasteita ovat 

muun muassa digitaalisen ja 

avaruusteknologian lisääntyvä käyttö, 

muutokset käyttäjien käyttäytymisessä ja 

liikkumistottumuksissa, markkinoiden 

uudet toimijat ja haitalliset 

liiketoimintamallit, globalisaatio, kiristyvä 

kansainvälinen kilpailu sekä väestön 

ikääntyminen, kaupungistuminen ja 

monimuotoistuminen ja maaseudun ja 

kaupunkien reuna-alueiden yhä 

enemmän eristyksiin joutuva ja esteetöntä 

liikennettä tarvitseva väestö. 

 

Tarkistus  35 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.1 alakohta – 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan löytää uusia tapoja nopeuttaa 

Euroopan talouden hiiliriippuvuutta 

Jotta voidaan löytää uusia tapoja nopeuttaa 

puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa, 
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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 

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. 

siirtymistä kohti uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvaa 

energiajärjestelmää sekä Euroopan 

talouden hiiliriippuvuutta vähentävien 

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 kaikkien 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 sekä 

yhteisöjen sitoutumista ja vaikutusvallan 

lisäämistä. Liikenteen alalla soveltavan 

tutkimuksen ja innovaatioiden 

markkinoille tuomiseen tähtäävien 

kokeilujen merkitys on ratkaisevan 

tärkeä. 

 

Tarkistus  36 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.1 alakohta – 10 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tämän klusterin toiminnoilla edistetään 

erityisesti energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden tavoitteita, työllisyys-, 

kasvu- ja investointiohjelmaa, EU:n 

asemaa maailmanlaajuisena toimijana, 

EU:n uutta teollisuuspoliittista strategiaa, 

kiertotaloutta, raaka-aineita koskevaa 

aloitetta, turvallisuusunionia, kaupunkeja 

koskevaa toimintaohjelmaa, EU:n yhteistä 

maatalouspolitiikkaa sekä EU:n säännöksiä 

Tämän klusterin toiminnoilla edistetään 

erityisesti energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden tavoitteita, työllisyys-, 

kasvu- ja investointiohjelmaa, EU:n 

asemaa maailmanlaajuisena toimijana, 

EU:n uutta teollisuuspoliittista strategiaa, 

kiertotaloutta, raaka-aineita koskevaa 

aloitetta, turvallisuusunionia, kaupunkeja 

koskevaa toimintaohjelmaa, 

meripolitiikkaa, EU:n yhteistä 
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melun ja ilman epäpuhtauksien 

vähentämiseksi. 

maatalouspolitiikkaa sekä EU:n säännöksiä 

melun ja ilman epäpuhtauksien 

vähentämiseksi. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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 läpimurtoteknologioita. 

Fossiilisten polttoaineiden osalta niiden 

hiilivapaaksi saattaminen on välttämätöntä 

ilmastovaikutusten saavuttamiseksi. Myös 

kaasuinfrastruktuurilla on tärkeä tehtävä 

uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen 

mukaan saamisessa. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Uusiutuvat energiateknologiat ja -

ratkaisut, jotka liittyvät sähköntuotantoon, 

lämmitykseen ja jäähdytykseen, kestäviin 
liikennepolttoaineisiin ja välivaiheen 

rahdinkuljettajiin erilaisissa laajuuksissa ja 

– Uusiutuvat energiateknologiat ja -

ratkaisut, jotka liittyvät sähköntuotantoon, 

uusiutuviin liikennepolttoaineisiin ja 

välivaiheen rahdinkuljettajiin erilaisissa 

laajuuksissa ja kehitysvaiheissa, ja jotka on 
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kehitysvaiheissa, ja jotka on mukautettu 

maantieteellisiin olosuhteisiin ja 

markkinoihin sekä EU:ssa että 

maailmanlaajuisesti; 

mukautettu maantieteellisiin olosuhteisiin 

ja markkinoihin sekä EU:ssa että 

maailmanlaajuisesti; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Teknologiat ja ratkaisut, joilla 

vähennetään fossiilisiin polttoaineisiin 

perustuvan sähköntuotannon 

kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidin 

talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin 

(CCUS) avulla. 

– Teknologiat ja ratkaisut, joilla 

vähennetään fossiilisiin polttoaineisiin 

perustuvan sähköntuotannon 

kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidin 

talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin 

(CCUS) avulla, sekä ratkaisut, joilla 

tuetaan ylimääräisen tuuli- ja 

aurinkovoiman varastointia kaasun 

muodossa; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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 

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 

Vaihtelevan sähköntuotannon ennakoitu 

kasvu ja siirtyminen kohti hajautetumpaa 

tuotantoa, 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 

on keskeisessä asemassa palvelujen 

tarjoamisessa verkkoon ja verkon 

kapasiteetin parantamisessa ja 

vahvistamisessa. Erilaisten verkkojen 

(esimerkiksi sähköverkot, lämmitys- ja 

jäähdytysverkot, kaasuverkot, liikenteen 
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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. 

lataus- ja tankkausinfrastruktuuri sekä 

vety- ja tietoliikenneverkot) ja toimijoiden 

(esimerkiksi teollisuuslaitokset ja 

maataloustuotantopaikat, datakeskukset, 

itsenäiset tuottajat ja verkko-operaattorit) 

väliset synergiaedut ovat ratkaisevan 

tärkeitä, jotta asiaan liittyvien 

infrastruktuurien älykäs ja yhdennetty 

toiminta on mahdollista. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.3 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Sähköverkkojen teknologiat ja 

välineet uusiutuvien energialähteiden ja 

uusien kuormien, kuten sähköisen 

liikkumisen ja lämpöpumppujen, 

yhdentämiseksi; 

– Verkkojen teknologiat ja välineet 

uusiutuvien energialähteiden ja uusien 

kuormien, kuten sähköisen liikkumisen ja 

lämpöpumppujen, yhdentämiseksi; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.4 alakohta – 4 alakohta – 7 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Rakennusten energiatehokkuuden 

valvonta ja optimointi; 

– Rakennusten, myös 

matkailumajoitukseen käytettävien 

rakennusten, energiatehokkuuden valvonta 

ja optimointi; 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.4 alakohta – 4 alakohta – 9 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Rakennusten korjausprosessien 

tavoitteeksi "lähes 

nollaenergiarakennukset". 

– Rakennusten korjausprosessien 

tavoitteeksi ”lähes 

nollaenergiarakennukset”, myös 

matkailumajoituksessa. 
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Tarkistus  44 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.5 alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä 

yli 80 prosenttia EU:n väestöstä elää 

kaupunkialueilla ja kuluttaa suurimman 

osan käytettävissä olevista resursseista, 

energia mukaan luettuna. Tällaiset alueet 

ovat jo nyt – ja tulevaisuudessa vielä 

enemmän – alttiita sääolojen muuttumisen 

haitallisille vaikutuksille, joita 

ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit 

pahentavat. Keskeinen haaste on lisätä 

merkittävästi Euroopan kaupunkien yleistä 

energia- ja resurssitehokkuutta sekä kykyä 

sietää ilmastonmuutosta 

kokonaisvaltaisesti kohdentamalla toiminta 

rakennuskantaan, energiajärjestelmiin, 

liikkuvuuteen, ilmastonmuutokseen sekä 

veteen, maaperään, ilmanlaatuun, jätteisiin 

ja meluun.  Synergioita EAKR:sta 

rahoitetun kaupunkipolitiikan ja -toimien 

kanssa olisi tutkittava ja hyödynnettävä. 

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä 

yli 80 prosenttia EU:n väestöstä elää 

kaupunkialueilla ja kuluttaa suurimman 

osan käytettävissä olevista resursseista, 

energia mukaan luettuna. Tällaiset alueet 

ovat jo nyt – ja tulevaisuudessa vielä 

enemmän – alttiita sääolojen muuttumisen 

haitallisille vaikutuksille, joita 

ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit 

pahentavat. Keskeinen haaste on lisätä 

merkittävästi Euroopan kaupunkien yleistä 

energia- ja resurssitehokkuutta sekä kykyä 

sietää ilmastonmuutosta 

kokonaisvaltaisesti kohdentamalla toiminta 

rakennuskantaan, energiajärjestelmiin, 

liikkuvuuteen, ilmastonmuutokseen sekä 

veteen, maaperään, ilmanlaatuun, jätteisiin 

ja meluun. Synergioita EAKR:sta 

rahoitetun kaupunkipolitiikan ja -toimien 

kanssa olisi tutkittava ja hyödynnettävä. 

Toisaalta on kiinnitettävä erityistä 

huomiota jäljelle jäävän 20 prosentin eli 

maaseudulla ja syrjäisillä alueilla asuvan 

EU:n väestön liikkuvuuteen ja 

turvallisuuteen ja tutkittava, mitkä olisivat 

tehokkaimpia ja vaikuttavimpia 

strategioita sekä liikenteen 

(infrastruktuuri, älykäs ja yhteenliitetty 

liikkuvuus) että energian alalla, jotta 

voidaan varmistaa paras mahdollinen 

logistinen ja energiaturvallisuus. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.5 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Kansalaisten elämänlaatu, 

turvallinen liikkuvuus, kaupunkien 

sosiaalinen innovointi, kaupunkien 

– Kansalaisten ja vierailijoiden 

elämänlaatu, turvallinen liikkuvuus, 

kaupunkien sosiaalinen innovointi, 
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kiertotalous ja uusiutumiskapasiteetti, 

pienempi ympäristöjalanjälki ja 

saastumisen vähentäminen; 

kaupunkien kiertotalous ja 

uusiutumiskapasiteetti, pienempi 

ympäristöjalanjälki ja saastumisen 

vähentäminen sekä älykkäät 

matkailukohteet; 

 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.6 alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Siirtyminen kohti puhtaita teknologioita, 

verkotettavuutta ja automaatiota riippuu 

erilaisia teknologioita yhdentävien ilma-

alusten, ajoneuvojen ja alusten oikea-

aikaisesta suunnittelusta ja valmistamisesta 

sekä niiden käyttöönoton nopeuttamisesta. 

Lisääntyvä mukavuus, tehokkuus ja 

kohtuuhintaisuus pysyvät ensisijaisen 

tärkeinä tavoitteina, samalla kun 

elinkaarivaikutukset ympäristöön, ihmisten 

terveyteen ja energiankäyttöön pyritään 

saattamaan mahdollisimman vähäisiksi. 

Liikkuvuuden lisääntynyt kysyntä ja 

nopeasti muuttuvat teknologiajärjestelmät 

huomioon ottaen innovatiivinen ja erittäin 

suorituskykyinen liikenneinfrastruktuuri on 

välttämätön kaikkien liikennemuotojen 

moitteettoman toiminnan kannalta. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

infrastruktuurin ja 

ajoneuvojen/alusten/ilma-alusten 

kehittämisen yhdennettyyn 

lähestymistapaan, jotta myös energia- ja 

ympäristövaikutuksia pystytään 

vähentämään. 

Siirtyminen kohti puhtaita teknologioita, 

verkotettavuutta ja automaatiota riippuu 

erilaisia teknologioita yhdentävien ilma-

alusten, ajoneuvojen ja alusten oikea-

aikaisesta suunnittelusta ja valmistamisesta 

sekä niiden käyttöönoton nopeuttamisesta. 

Lisääntyvä mukavuus, tehokkuus ja 

kohtuuhintaisuus pysyvät ensisijaisen 

tärkeinä tavoitteina, samalla kun 

elinkaarivaikutukset ympäristöön, ihmisten 

terveyteen ja energiankäyttöön pyritään 

saattamaan mahdollisimman vähäisiksi. 

Liikkuvuuden lisääntynyt kysyntä ja 

nopeasti muuttuvat teknologiajärjestelmät 

huomioon ottaen yhteentoimiva, 

multimodaalinen, innovatiivinen ja erittäin 

suorituskykyinen liikenneinfrastruktuuri on 

välttämätön kaikkien liikennemuotojen 

moitteettoman toiminnan kannalta. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

infrastruktuurin ja 

ajoneuvojen/alusten/ilma-alusten 

kehittämisen yhdennettyyn 

lähestymistapaan, jotta myös energia- ja 

ympäristövaikutuksia pystytään 

vähentämään. 
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Tarkistus  47 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.6 alakohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Uudet materiaalit, tekniikat ja 

menetelmät infrastruktuurien 

rakentamiseen, toimintaan ja 

kunnossapitoon, joiden avulla varmistetaan 

luotettava verkon saatavuus ja koko 

elinkaaren kattava lähestymistapa; 

– Uudet materiaalit, tekniikat ja 

menetelmät infrastruktuurien 

rakentamiseen, toimintaan, seurantaan ja 

kunnossapitoon, joiden avulla varmistetaan 

luotettava verkon saatavuus ja koko 

elinkaaren kattava lähestymistapa; 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.6 alakohta – 2 alakohta – 

5 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – sähköinen liikkuvuus; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.7 alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jotta EU voi saavuttaa ilmanlaatuun, 

ilmastoon, energiaan ja 

melunvaimennukseen liittyvät tavoitteensa, 

mukaan lukien kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen 60 prosentilla vuoteen 2050 

mennessä, sen on arvioitava uudelleen 

koko liikkuvuusjärjestelmäänsä (käyttäjät, 

ajoneuvot, polttoaineet ja infrastruktuuri). 

Tämä edellyttää myös vähäpäästöisten 

vaihtoehtoisten energialähteiden 

käyttöönottoa ja päästöttömien 

ajoneuvojen/alusten/ilma-alusten 

markkinoille saattamista. 

Kasvihuonekaasupäästöjen haitallisten 

vaikutusten lisäksi liikenne heikentää 

ilmanlaatua ja lisää melutasoa Euroopassa, 

mikä puolestaan vaikuttaa kielteisesti 

Jotta EU voi saavuttaa ilmanlaatuun, 

ilmastoon, energiaan ja 

melunvaimennukseen liittyvät tavoitteensa, 

mukaan lukien kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen 60 prosentilla vuoteen 2050 

mennessä, sen on arvioitava uudelleen 

koko liikkuvuusjärjestelmäänsä (käyttäjät, 

ajoneuvot, polttoaineet ja infrastruktuuri). 

Tämä edellyttää myös vähäpäästöisten 

vaihtoehtoisten energialähteiden 

käyttöönottoa ja päästöttömien 

ajoneuvojen/alusten/ilma-alusten 

markkinoille saattamista. 

Kasvihuonekaasupäästöjen haitallisten 

vaikutusten lisäksi liikenne heikentää 

ilmanlaatua ja lisää melutasoa Euroopassa, 

mikä puolestaan vaikuttaa kielteisesti 
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kansalaisten terveyteen18. Polttokennojen 

käytön ja sähköistämisen edistäminen 

autoissa, linja-autoissa ja keveissä 

hyötyajoneuvoissa on tärkeää, jotta 

tutkimus- ja innovaatioratkaisujen 

käyttöönottoa voidaan nopeuttaa muilla 

aloilla, kuten ilmailussa, meri- ja 

sisävesiliikenteessä ja kuorma-autoissa. 

kansalaisten terveyteen18. Polttokennojen 

käytön ja sähköistämisen edistäminen 

autoissa, linja-autoissa ja keveissä 

hyötyajoneuvoissa on tärkeää, jotta 

tutkimus- ja innovaatioratkaisujen 

käyttöönottoa voidaan nopeuttaa muilla 

aloilla, kuten ilmailussa, meri- ja 

sisävesiliikenteessä, tieliikenteessä ja 

matkailussa. 

_________________ _________________ 

18 Noin kolmasosa EU:n kansalaisista asuu 

kaupunkialueilla, joiden 

ilmansaastepitoisuudet ylittävät 

lakisääteiset raja-arvot. 

18 Noin kolmasosa EU:n kansalaisista asuu 

kaupunkialueilla, joiden 

ilmansaastepitoisuudet ylittävät 

lakisääteiset raja-arvot. 

 

Tarkistus  50 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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; 

– Hiilen vähentäminen kaikissa 

liikennemuodoissa, 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; 
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Tarkistus  51 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.7 alakohta – 2 alakohta – 

1 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Laajamittaisen eurooppalaisen 

akkukennojen valmistuksen ja koko 

kilpailukykyisen arvoketjun tukeminen 

Euroopassa; teollisen johtoaseman 

vahvistaminen tehostamalla tutkimus- ja 

innovointitukea edistyneisiin (esim. 

litiumioni) ja murroksellisiin (esim. 

kiinteät elektrolyytit) teknologioihin; 

 

Tarkistus  52 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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 ja uudet 

älykkäät ajoneuvot/alukset/ilma-alukset 

nykyisiin ja tuleviin liikkuvuusmalleihin 

sekä infrastruktuurin tukeminen; 

teknologiat ja käyttäjälähtöiset ratkaisut 

yhteentoimivuudelle sekä saumaton 

palveluntarjonta; hiljaisemmat ja 

ympäristöystävällisemmät ilma-alukset 

(Clean Sky 2); 

 

Tarkistus  53 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.7 alakohta – 2 alakohta – 

2 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Ympäristöä kunnioittavan ja 

resurssitehokkaan liikenteen tukeminen 

tekemällä ilma-aluksista, ajoneuvoista ja 

aluksista puhtaampia ja hiljaisempia, 

jotta liikennejärjestelmien vaikutus 

ilmastoon ja ympäristöön voidaan 
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minimoida, kehittämällä älykkäitä 

laitteita, infrastruktuureja ja palveluja ja 

parantamalla liikennettä ja liikkuvuutta 

kaupunkialueilla; 

 

Tarkistus  54 

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.7 alakohta – 2 alakohta – 

3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Paremman liikkuvuuden, 

ruuhkien vähentämisen, turvallisuuden ja 

turvan lisäämisen tukeminen 

vähentämällä huomattavasti 

liikenneruuhkia, tekemällä huomattavia 

parannuksia ihmisten ja tavaroiden 

liikkuvuuteen, kehittämällä 

rahtiliikenteessä ja logistiikassa uusia 

konsepteja ja vähentämällä 

onnettomuuksien, kuolonuhrien ja 

loukkaantuneiden määrää ja lisäämällä 

turvallisuutta; 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Älykkäällä liikkuvuudella edistetään ovelta 

ovelle tapahtuvan liikkuvuuden ja kaikkien 

sen komponenttien tehokkuutta, 

turvallisuutta ja häiriönsietokykyä 

erityisesti digitaalisten teknologioiden, 

kehittyneen satelliittinavigoinnin 

(EGNOS/Galileo) ja tekoälyn käyttämisen 

avulla. Uuden teknologian avulla voidaan 

liikenteen infrastruktuurin ja verkkojen 

käyttöä ja tehokkuutta hyödyntää entistä 

paremmin ja parantaa siten 

multimodaalisuutta ja liitettävyyttä, 

liikenteenhallintaa sekä mahdollistaa 

innovatiiviset liikenneratkaisut ja -palvelut. 

Näin voidaan vähentää ruuhkia ja 

Älykkäällä liikkuvuudella edistetään ovelta 

ovelle tapahtuvan liikkuvuuden ja kaikkien 

sen komponenttien tehokkuutta, 

turvallisuutta ja häiriönsietokykyä 

erityisesti digitaalisten teknologioiden, 

kehittyneen satelliittinavigoinnin 

(EGNOS/Galileo) ja tekoälyn käyttämisen 

avulla. Uuden teknologian avulla voidaan 

liikenteen infrastruktuurin ja verkkojen 

käyttöä ja tehokkuutta hyödyntää entistä 

paremmin ja parantaa siten 

multimodaalisuutta ja liitettävyyttä, 

liikenteenhallintaa sekä mahdollistaa 

innovatiiviset liikenneratkaisut ja -palvelut, 

jotka ovat kaikkien ja erityisesti 
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haitallisia ympäristövaikutuksia ja tarjota 

parempaa liikkuvuutta ja 

logistiikkapalveluja kansalaisille ja 

yrityksille. Verkottunut ja automatisoitu 

liikkuvuus yhdessä mahdollistavan 

infrastruktuurin kanssa parantaa kaikkien 

liikennemuotojen tehokkuutta ja 

turvallisuutta. 

liikuntarajoitteisten käyttäjien saatavilla. 

Näin voidaan vähentää ruuhkia ja 

haitallisia ympäristövaikutuksia ja tarjota 

parempaa liikkuvuutta ja 

logistiikkapalveluja kansalaisille ja 

yrityksille. Verkottunut ja automatisoitu 

liikkuvuus yhdessä mahdollistavan 

infrastruktuurin kanssa parantaa kaikkien 

liikennemuotojen tehokkuutta ja 

turvallisuutta. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Raidetekniikka ja toimet 

suorituskyvyltään tehokkaaseen, hiljaiseen, 

yhteentoimivaan ja automatisoituun 

rautatiejärjestelmään siirtymiseen; 

– Raidetekniikka ja toimet 

suorituskyvyltään tehokkaaseen, täysin 

verkottuneeseen, hiljaiseen, 

yhteentoimivaan ja automatisoituun 

rautatiejärjestelmään siirtymiseen; 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 2 alakohta – 

3 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Rajatylittävät sisävesireitit: 

Ratkaisut taloudellisesti kannattaviin 

toimiin, joilla siirrytään käyttämään 

automaattista, verkottunutta, tehokasta, 

luotettavaa, turvallista, varmaa ja 

kestävää vesiliikennejärjestelmää, joka 

yhdistyy muihin liikennemuotoihin; 
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Tarkistus  58 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Verkottuneet, vuorovaikutteiset ja 

automatisoidut liikkuvuusjärjestelmät ja -

palvelut, mukaan lukien teknologiset 

ratkaisut ja muut kuin teknologiset 

näkökohdat. 

– Verkottuneet, yhteentoimivat, 

vuorovaikutteiset ja automatisoidut 

liikkuvuusjärjestelmät ja -palvelut, mukaan 

lukien teknologiset ratkaisut ja muut kuin 

teknologiset näkökohdat. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 2 alakohta – 

4 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Älykkäät kuljetusratkaisut 

turvallisemmille ja tehokkaammille 

vesiliikenteen toimille. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.8 alakohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Meriliikenne: meriliikenteen 

digitalisointijärjestelmien tukeminen ja 

merten moottoriteiden edistäminen; 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. "ELINTARVIKKEET JA 

LUONNONVARAT” -KLUSTERI 

5. ”ELINTARVIKKEET, 

LUONNONVARAT, MERET JA 

VALTAMERET” -KLUSTERI 

 



 

PE625.455v02-00 30/39 AD\1169269FI.docx 

FI 

Tarkistus  62 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.1 alakohta – 7 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Niillä edistetään erityisesti missiota 

”Puhtaat ja tuottavat meret ja 

valtameret”, joka kuvataan myöhemmin 

yksityiskohtaisesti erityisessä 

työohjelmassa. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.2 alakohta – 2 alakohta – 6 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Mukautuvat ja monikäyttöiset 

luontoon perustuvat ratkaisut, joissa 

käsitellään kaupungeissa, maaseudulla ja 

rannikkoalueilla kohdattavia haasteita, 

jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, 

luonnonkatastrofeihin, biologisen 

monimuotoisuuden häviämiseen, 

ekosysteemin heikkenemiseen, 

saastumiseen sekä kansalaisten terveyteen 

ja hyvinvointiin; 

– Mukautuvat ja monikäyttöiset 

luontoon perustuvat ratkaisut, joissa 

käsitellään kaupungeissa, maaseudulla ja 

rannikkoalueilla kohdattavia haasteita, 

jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, 

luonnonkatastrofeihin, biologisen 

monimuotoisuuden häviämiseen, 

ekosysteemin heikkenemiseen, 

saastumiseen sekä kansalaisten ja 

vierailijoiden terveyteen ja hyvinvointiin; 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.4 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

5.2.4. Meret ja valtameret (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  65 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.4 alakohta – 2 alakohta – 6 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Siniset arvoketjut, merialueiden 

monikäyttö ja meriltä ja valtameriltä 

saatavan uusiutuvan energian alan kasvu, 

mukaan lukien kestävät mikro- ja 

makrolevät; 

– Siniset arvoketjut, mukaan lukien 

rannikko- ja merimatkailu, merialueiden 

monikäyttö ja meriltä ja valtameriltä 

saatavan uusiutuvan energian alan kasvu, 

mukaan lukien kestävät mikro- ja 

makrolevät; 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.4 alakohta – 2 alakohta – 8 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Sininen innovointi, mukaan lukien 

sininen ja digitaalinen talous, joka kattaa 

rannikkoalueet, rannikkokaupungit ja 

satamat ja jonka avulla voidaan vahvistaa 

rannikkoalueiden kestävyyttä ja lisästä 

kansalaisten etuja. 

– Sininen innovointi, mukaan lukien 

sininen ja digitaalinen talous, joka kattaa 

rannikkoalueet, rannikkokaupungit ja 

satamat sekä rannikko- ja merimatkailun 

ja jonka avulla voidaan vahvistaa 

rannikkoalueiden kestävyyttä ja lisätä 

kansalaisten ja vierailijoiden etuja. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.4 alakohta – 2 alakohta – 8 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Sininen innovointi, mukaan lukien 

sininen ja digitaalinen talous, joka kattaa 

rannikkoalueet, rannikkokaupungit ja 

satamat ja jonka avulla voidaan vahvistaa 

rannikkoalueiden kestävyyttä ja lisästä 

kansalaisten etuja. 

– Sininen innovointi, mukaan lukien 

sininen ja digitaalinen talous, joka kattaa 

rannikkoalueet, rannikkokaupungit, 

satamat ja saarialueet ja jonka avulla 

voidaan vahvistaa rannikkoalueiden 

kestävyyttä ja lisästä kansalaisten etuja. 
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Tarkistus  68 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.5 alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Kuluttajien käyttäytyminen, 

elämäntapa ja motiivit, sosiaalisten 

innovaatioiden ja yhteiskunnallisen 

osallistumisen edistäminen terveyden ja 

ympäristön kestävyyden parantamiseksi 

elintarvikkeiden koko arvoketjussa; 

– Kuluttajien käyttäytyminen, 

elämäntapa ja motiivit, sosiaalisten 

innovaatioiden ja yhteiskunnallisen 

osallistumisen edistäminen terveyden ja 

ympäristön kestävyyden parantamiseksi 

elintarvikkeiden koko arvoketjussa; 

yhteistyössä muiden matkustamisen ja 

matkailun alojen kanssa. 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.5 alakohta – 2 alakohta – 7 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Innovointi- ja 

elintarvikejärjestelmät paikan päällä 

tapahtuvalle innovoinnille ja yhteisöjen 

voimaannuttaminen, reilun kaupan ja 

hinnoittelun edistäminen, osallisuus ja 

kestävyys teollisuuden, 

paikallisviranomaisten, tutkijoiden ja 

yhteiskunnan välisten kumppanuuksien 

avulla. 

– Innovointi- ja 

elintarvikejärjestelmät paikan päällä 

tapahtuvalle innovoinnille ja yhteisöjen 

voimaannuttaminen, reilun kaupan ja 

hinnoittelun edistäminen, osallisuus ja 

kestävyys alojen, jotka voivat edistää 

voimakkaasti huomattavaa muutosta 

tuotanto- ja kulutustavoissa, esimerkiksi 

matkailussa, paikallisviranomaisten, 

tutkijoiden ja yhteiskunnan välisten 

kumppanuuksien avulla. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta – 3 alakohta – 

2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Digitalisaatio yksittäisillä aloilla, 

kuten energiassa, liikenteessä, 

rakentamisessa, terveydessä ja 

hallinnoinnissa; 

– Digitalisaatio yksittäisillä aloilla, 

kuten energiassa, liikenteessä, 

rakentamisessa, terveydessä ja 

hallinnoinnissa sekä matkailussa; 
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Tarkistus  71 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 alakohta – 5 alakohta – 

johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Elintarvikkeet ja luonnonvarat 5. Elintarvikkeet, luonnonvarat, meret 

ja valtameret 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – 4 osa – 1 kohta – 3 alakohta – 4 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Erityisten rahoituslinjojen 

käyttöönotto työohjelmassa ja/tai 

erityisten kiintiöiden ehdottaminen 

maaryhmille, joissa rahoituksen 

jakautumisessa on Horisontti 2020 -

toimien perusteella raportoitu olevan 

merkittäviä eroja; 

Tarkistus  73 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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. 

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, 

liikkuvuuden, kiertotalouden, raaka-

aineiden ja kehittyneiden materiaalien sekä 

avaruuden sektoreilla. 
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Tarkistus  74 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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); 

– Epätavallisten tai uusiutuvaan 

energiaan perustuvien energialähteiden 

sähköksi muuntaminen ja käyttö 

teollisuuslaitoksissa sekä energian ja 

resurssien vaihto teollisuuslaitosten kesken 

(esimerkiksi teollisen symbioosin avulla); 

Tarkistus  75 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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 

pienentämiseksi17. 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 

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 

pienentämiseksi17. Liikenteen ala 

aiheuttaa tällä hetkellä lähes 

neljänneksen unionin 

kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen 

alalla on keskeinen merkitys 

kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäessä 

ja unionin siirtyessä vähähiiliseen 

talouteen. Tarvitaan myös uutta pontta 

seuraavan sukupolven läpimurtoratkaisujen 

kehityksen nopeuttamiseksi sekä 

innovatiivisten teknologioiden ja 

ratkaisujen demonstroimiseksi ja 
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vähentämisen, raaka-aineiden saatavuuden 

ja kiertotalouden. 

käyttöönottamiseksi hyödyntämällä myös 

digitaalisten ja automatisoitujen 

teknologioiden sekä 
avaruusteknologioiden tarjoamia 

mahdollisuuksia. Tämä toteutetaan 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla, 

joka kattaa hiilestä irtautumisen, 

resurssitehokkuuden, ilman epäpuhtauksien 

vähentämisen, raaka-aineiden saatavuuden 

ja kiertotalouden. 

__________________ __________________ 

17 Muiden alojen merkittävää 

hiiliriippuvuuden vähentämistä käsitellään 

Euroopan horisontti -ohjelman globaalien 

haasteiden ja teollisuuden kilpailukyvyn 

pilarin muilla alueilla. 

17 Muiden alojen merkittävää 

hiiliriippuvuuden vähentämistä käsitellään 

Euroopan horisontti -ohjelman globaalien 

haasteiden ja teollisuuden kilpailukyvyn 

pilarin muilla alueilla. 

Tarkistus  76 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.1 alakohta – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Päästöjen vähentäminen on kuitenkin vain 

yksi haasteista, joihin liikenne- ja energia-

aloilla on vastattava. Muita haasteita ovat 

muun muassa digitaalisen ja 

avaruusteknologian lisääntyvä käyttö, 

muutokset käyttäjien käyttäytymisessä ja 

liikkumistottumuksissa, markkinoiden 

uudet toimijat ja haitalliset 

liiketoimintamallit, globalisaatio, kiristyvä 

kansainvälinen kilpailu sekä väestön 

ikääntyminen, kaupungistuminen ja 

monimuotoistuminen. 

Päästöjen vähentäminen on kuitenkin vain 

yksi haasteista, joihin liikenne- ja energia-

aloilla on vastattava. Muita haasteita ovat 

muun muassa digitaalisen ja 

automatisoidun teknologian sekä 
avaruusteknologian lisääntyvä käyttö, 

muutokset käyttäjien käyttäytymisessä ja 

liikkumistottumuksissa, markkinoiden 

uudet toimijat ja haitalliset 

liiketoimintamallit, globalisaatio, kiristyvä 

kansainvälinen kilpailu sekä väestön 

ikääntyminen, kaupungistuminen ja 

monimuotoistuminen. 

Tarkistus  77 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.1 alakohta – 10 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän klusterin toiminnoilla edistetään 

erityisesti energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden tavoitteita, työllisyys-, 

kasvu- ja investointiohjelmaa, EU:n 

Tämän klusterin toiminnoilla edistetään 

erityisesti energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden tavoitteita, työllisyys-, 

kasvu- ja investointiohjelmaa, EU:n 
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asemaa maailmanlaajuisena toimijana, 

EU:n uutta teollisuuspoliittista strategiaa, 

kiertotaloutta, raaka-aineita koskevaa 

aloitetta, turvallisuusunionia, kaupunkeja 

koskevaa toimintaohjelmaa, EU:n yhteistä 

maatalouspolitiikkaa sekä EU:n säännöksiä 

melun ja ilman epäpuhtauksien 

vähentämiseksi. 

asemaa maailmanlaajuisena toimijana, 

EU:n uutta teollisuuspoliittista strategiaa, 

kiertotaloutta, raaka-aineita koskevaa 

aloitetta, turvallisuusunionia, kaupunkeja 

koskevaa toimintaohjelmaa, EU:n yhteistä 

maatalouspolitiikkaa sekä EU:n säännöksiä 

melun ja ilman epäpuhtauksien 

vähentämiseksi ja autetaan jäsenvaltioita 

saavuttamaan kansalliset 

päästövähennystavoitteet. 

Tarkistus  78 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 4 kohta – 4.2 alakohta – 4.2.2 alakohta – 2 alakohta – 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 

maailmanlaajuisesti; 

– Uusiutuvat energiateknologiat ja -

ratkaisut, jotka liittyvät sähköntuotantoon, 

vedyn tuotantoon, lämmitykseen ja 

jäähdytykseen, kestäviin 

liikennepolttoaineisiin ja välivaiheen 

rahdinkuljettajiin erilaisissa laajuuksissa ja 

kehitysvaiheissa, ja jotka on mukautettu 

maantieteellisiin olosuhteisiin ja 

markkinoihin sekä EU:ssa että 

maailmanlaajuisesti; 

Tarkistus  79 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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, 

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, kestävästi tuotetut, 

kierrätettävät ja uudelleenkäytettävät akut, 

sekä synteettisten/uusiutuvien 
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kuten vedyn paikallista toimittamista ja 

innovatiivisia ratkaisuja paikalla 

tapahtuvaan varastointiin. 

polttoaineiden, kuten vedyn paikallista 

toimittamista ja innovatiivisia ratkaisuja 

paikalla tapahtuvaan varastointiin. 

Tarkistus  80 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 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 hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavan vedyn varastointi ja siihen 

liittyvä infrastruktuuri sekä muut aineet 

ja materiaalit, jotka mahdollistavat 

energian varastoinnin, muun muassa 

polttokennoteknologia, ja EU:n arvoketju 

suunnittelusta loppukäyttöön eri 

sovelluksissa. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus päätökseksi 

Liite II – 1 kohta – 8 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Elintarvikkeet ja luonnonvarat 8. Elintarvikkeet, luonnonvarat, meret 

ja valtameret 
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