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I JOHDANTO 

 

1. Komissio esitti 15.4.2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksensa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä 

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 

ja ehdotuksensa neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 

seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011)1. 

 

2. Tämä ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan 1 kohtaan. 

 

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 15.12.20052. Alueiden komitea antoi 

lausuntonsa 17.11.20053. 

 

4. Euroopan parlamentti antoi ehdotusta koskevan lausuntonsa 15.6.20064. 

 

5. Neuvosto vahvisti 25.9.2006 yhteisen kantansa Euroopan yhteisön seitsemännestä 

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 

perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.5 

                                                 
1 Asiak. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 – KOM(2005) 119 lopull. 
2 EUVL C 65, 17.3.2006, s. 9. 
3 EUVL C 115, 16.5.2006, s. 20. 
4 Ks. asiak. P6_TA-PROV(2006)0265 (ei vielä julkaistu EUVL:ssä). 
5 Neuvosto on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen myös Euroopan atomienergiayhteisön 

(Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 
tehtävän neuvoston päätöksen tekstistä. Kyseinen päätös tehdään samaan aikaan kuin yhteisön 
puiteohjelmaa koskeva päätös. Tekstiehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille tiedoksi. 
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II EHDOTUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 

 
a) Yhteisö toteuttaa EY:n perustamissopimuksen XVIII osaston (163–173 artikla) nojalla 

tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevia toimia. Mainittakoon erityisesti, että 

– EY-sopimuksen 163 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisön tavoitteena on lujittaa yhteisön 

teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa sekä suosia yhteisön teollisuuden 

kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä samoin kuin edistää kaikkea 

tutkimustoimintaa, jota pidetään tarpeellisena tämän sopimuksen muiden lukujen 

perusteella, 

– EY-sopimuksen 165 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisö ja jäsenvaltiot sovittavat yhteen 

toimintansa tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla turvatakseen kansallisen 

politiikan ja yhteisön politiikan keskinäisen yhtenäisyyden, 

– EY-sopimuksen 166 artiklan 1 kohdan mukaan kaikki tieteelliseen ja teknologiseen 

kehittämiseen liittyvä yhteisön toiminta vahvistetaan monivuotisessa puiteohjelmassa 

(nykyinen kuudes puiteohjelma päättyy vuoden 2006 lopussa). 

 
b) Maaliskuussa 2000 Lissabonissa, kesäkuussa 2000 Santa Maria da Feirassa ja 

maaliskuussa 2001 Tukholmassa pidetyissä Eurooppa-neuvostoissa annetuissa päätelmissä 

asetettiin tavoitteeksi perustaa nopeasti eurooppalainen tutkimus- ja innovointialue, jotta 

EU:sta tulisi vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon 

perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja 

parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Lissabonin strategian 

merkitys tieteellisen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin kannalta 

vahvistettiin strategian elvyttämisen yhteydessä vuonna 2005 samoin kuin riippumattomien 

asiantuntijoiden korkean tason työryhmän raportissa, joka laadittiin Esko Ahon johdolla 

Hampton Courtissa kokoontuneiden EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten antaman 

toimeksiannon mukaisesti.  

 
Tätä taustaa vasten komissio on ehdottanut, että perustamissopimuksessa määrättyjen 

tavoitteiden täyttämiseksi ja Lissabonin prosessin tukemiseksi eurooppalaisen tutkimus- ja 

innovointialueen toteuttamista auttamalla ja mahdollistamalla avoin koordinointi 

asianmukaisen tieteellisen ja teknologisen yhteistyön aikaansaamiseksi kansallisella ja 

Euroopan tasolla, seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyisivät seuraavat uudet piirteet: 
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– Puiteohjelmassa keskitytään valittuun joukkoon sellaisia ensisijaisia aihealueita, joilla 

yhteisön toiminta voi antaa eniten lisäarvoa ja joilla voitaisiin myöntää tietyissä 

asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tukea pitkän aikavälin strategisille 

tutkimuslinjauksille yhteisten teknologia-aloitteiden puitteissa. 

– Tuetaan tietämyksen eturintamassa tehtävää tutkimusta kohdistamalla tuki Euroopan 

johtavien huippuosaamista edustavien tutkimusryhmien toteuttamaan tutkijalähtöiseen 

perustutkimukseen ja perustamalla riippumaton Euroopan tutkimusneuvosto. 

– Kohennetaan yleistä ja tutkijakoulutusta, parannetaan tutkimusmahdollisuuksia ja 

tunnustetaan aiempaa selvemmin tutkijoiden merkitys yhteiskunnallisten tavoitteiden 

saavuttamisessa tehostamalla henkilöresurssipolitiikkaa puiteohjelman yhteydessä ja 

hyödyntämällä aiemmissa puiteohjelmissa toteutetuista "Marie Curie -toimista" saatuja 

myönteisiä kokemuksia. 

– Optimoidaan Euroopan tutkimusinfrastruktuurien käyttö ja kehittäminen; parannetaan 

pk-yritysten innovointivalmiuksia sekä niiden mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusta; 

tuetaan alueellisten tutkimuslähtöisten klusterien kehittämistä; vapautetaan EU:n 

lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden täysi tutkimuspotentiaali; pyritään saamaan 

tiede ja yhteiskunta lähemmäs toisiaan; tuetaan kansallisten tutkimuspolitiikkojen ja 

yhteisön tutkimuspolitiikan johdonmukaista kehittämistä. 

– Vahvistetaan yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) merkittävää roolia, johon kuuluu 

asiakaslähtöisen tieteellisen ja teknologisen tuen antaminen yhteisön politiikkojen 

laatimista, kehittämistä, toteuttamista ja seurantaa varten sekä toimiminen 

riippumattomana tieteen ja teknologian vertailukeskuksena EU:ssa sen erityisosaamiseen 

kuuluvilla aloilla. 

– Yksinkertaistetaan ja kevennetään täytäntöönpanotapoja parannettujen 

hallintomenettelyjen pohjalta. 

 

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY 

 

A. Yleisiä huomioita 

 

Neuvoston yhteinen kanta heijastaa huomattavasti komission ehdotusta ja Euroopan 

parlamentin lausuntoa rakenteensa, tieteellisen ja teknologisen sisältönsä, puiteohjelman 

täytäntöönpanovälineiden sekä rahoituksen ja sen ohjeellisen jakautumisen osalta.  
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Neuvosto pyrki komission ehdotuksen käsittelyn yhteydessä sisällyttämään tekstiin 

mahdollisimman kattavasti Euroopan parlamentin tarkistukset, jotta se heijastaisi näiden 

kahden lakiasäätävän elimen huomattavan laajaa yksimielisyyttä ja noudattaisi samalla 

komission ehdotuksen yleistä linjaa. Tämän pyrkimyksen toteuttamiseksi neuvosto on 

noudattanut seuraavia periaatteita: 

 

1) Puiteohjelmaa pidetään välineenä, jolla voidaan saavuttaa tärkeitä yhteisön tavoitteita, 

ottaen huomioon, että jäsenvaltiot rahoittavat kansallisesti suurimman osan 

eurooppalaisesta tutkimuksesta ja teknologian kehittämisestä. 

 

2) Yhteisön tutkimuspanostus on keskitettävä osaamisen kriittisen massan ja Euroopan 

tasolla saatavan lisäarvon aikaansaamiseen, ja samalla on varmistettava, että yhteisön 

tutkimuksen piiriin valittujen aihealueiden keskeiset aiheet saadaan täysin katettua. 

 

3) Oleellisiin aihealueisiin keskitettyä tutkimuspanostusta on täydennettävä tukemalla 

joustavasti yhteisön politiikkoja ja mahdollistamalla vastaaminen uusiin tieteellisiin ja 

teknologisiin tarpeisiin nopeasti muuttuvassa tutkimusympäristössä. Joustavuudelle on 

kuitenkin määriteltävä asianmukaiset puitteet oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi. 

 

4) Puiteohjelma on pantava täytäntöön välineillä, joiden avulla tutkimuksessa saavutetaan 

osaamisen kriittinen massa ja lisäarvoa Euroopan tasolla. Samalla on varmistettava 

joustava siirtyminen kuudennesta puiteohjelmasta ja taattava kaikille asianomaisille 

osapuolille tai yhteisöille mahdollisuus osallistua yhteisön tutkimukseen, jos ne 

täyttävät tieteellisen huippuosaamisen vaatimuksen. 

 

5) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien merkitystä on korostettava kaikilla 

tasoilla, mihin kuuluu myös aiempaa huomattavasti parempi tuki pk-yrityksiä 

koskevalle tutkimukselle ja teknologiselle kehittämiselle sekä kokonaisia teollisuusaloja 

koskeville pitkän aikavälin strategisille tutkimuslinjauksille, joita määrittelevät 

esimerkiksi eurooppalaiset teknologiayhteisöt, samoin kuin – joissakin tarkasti 

valikoiduissa tapauksissa – yhteisten teknologia-aloitteiden käynnistäminen. 
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6) Selkeys on tärkeää, ja on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että annettavat tiedot 

ovat riittävän yksityiskohtaisia sekä tieteellisen ja teknologisen sisällön että rahoituksen 

osalta, koska puiteohjelma on pantava täytäntöön erityisohjelmilla, jotka jo luonteensa 

vuoksi edellyttävät yksityiskohtaisempia täytäntöönpanosääntöjä. 

 

B. Erityisiä huomioita 

 

1. Tärkeimmät muutokset komission ehdotukseen 

 

a) Eettiset näkökohdat 

 

Eettisten näkökohtien osalta neuvosto on hyväksynyt Euroopan parlamentin 

ensimmäisen käsittelyn lausunnossa ehdotetun linjan: seitsemännen puiteohjelman 

eettisiä näkökohtia ja erityisesti alkion kantasolujen tutkimusta koskevat selkeät 

säännöt on nyt vahvistettu puiteohjelmapäätöksen 6 artiklassa. Lisäksi komissio 

on tehnyt selväksi, että se aikoo noudattaa samaa käytäntöä kuin kuudennen 

puiteohjelman yhteydessä eli sulkea tutkimusta, teknologian kehittämistä ja 

demonstrointia koskevasta puiteohjelmasta myönnettävän yhteisön rahoitustuen 

ulkopuolelle toiminnan, jossa tuhotaan ihmisalkioita muun muassa kantasolujen 

tuottamistarkoituksessa.  

 

b) Tieteellinen ja teknologinen sisältö 

 

i. Yhteistyö 

 

Neuvosto säilytti suurelta osin komission ehdotuksen ensisijaiset aihealueet niiden 

tieteellisen ja teknologisen sisällön osalta, mutta selvensi ja laajensi tiettyjä 

aihealueita Euroopan parlamentin tarkistusten perusteella seuraavasti: 
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– Ensisijaisten aihealueiden määrää nostettiin yhdeksästä kymmeneen erottamalla 
turvallisuustutkimus omaksi aihealueekseen avaruustutkimuksesta. 

– Erityistä huomiota kiinnitetään aihealueiden tehokkaaseen koordinointiin ja 
sellaisiin tieteellisiin painopistealoihin, jotka koskevat yhteisesti eri aihealueita. 
Tällaisia ovat muun muassa metsäntutkimus, kulttuuriperintö, meritieteet ja 
-teknologiat. 

– Sellaisen tutkimuksen tukemiseksi, jonka tavoitteena on määrittää tai selvittää 
tarkemmin uusia tieteellisiä ja teknologisia mahdollisuuksia tietyllä alalla ja 
niiden ja muiden merkittävien alojen ja tieteiden leikkauskohdassa, on vastattava 
avoimella ja joustavalla tavalla tulevien ja uusien teknologioiden kehittämiseen 
sekä ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin tarpeisiin tukemalla erityisesti 
spontaaneja tutkimusehdotuksia ja yhteisiä ehdotuspyyntöjä tarkoituksena kehittää 
uusia ideoita ja radikaalisti uusia käyttömahdollisuuksia sekä tutkia uusia 
vaihtoehtoja tutkimuksen kehityslinjauksiksi, erityisesti jos niiden avulla voi olla 
mahdollista saavuttaa merkittäviä läpimurtoja. 

– Tietämyksen levittäminen ja siirto asetetaan etusijalle tarkoituksena auttaa 
teollisuutta, päätöksentekijöitä ja yhteiskuntaa hyödyntämään tutkimustuloksia. 
Turvallisuus-aihealueella otetaan kuitenkin huomioon luottamuksellisuuteen 
liittyvistä näkökohdista johtuvat rajoitukset. 

– Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten riittävän osallistumisen 
varmistamiseen. Siinä tarkoituksessa ja Euroopan parlamentin näkemykset 
suurelta osin huomioon ottaen tavoitteena on, että vähintään 15 prosenttia 
yhteistyöosiossa käytettävissä olevasta rahoituksesta suunnataan pk-yrityksille. 
Neuvosto on myös tunnustanut eurooppalaisten teknologiayhteisöjen merkityksen, 
mutta se ei kuitenkaan ehdota suoran rahoitustuen myöntämistä niille vaan pitää 
hankepohjaista lähestymistapaa asianmukaisempana tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

– Yhteisten teknologia-aloitteiden osalta neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin 
tarkistuksen, jonka mukaisesti kyseisten aloitteiden luomiselle asetetaan 
lisäkriteereitä. Yhteisten teknologia-aloitteiden perusolemus on määriteltävä 
selkeästi erityisesti sellaisten seikkojen osalta kuten rahoitussitoumukset, 
osanottajien sitoumuksen kesto, sopimuksen tekemisen ja purkamisen ehdot sekä 
tekijänoikeudet. Lisäksi yhteisten teknologia-aloitteiden toiminnan avoimuus 
pyritään aivan erityisesti varmistamaan samoin kuin se, että kaikki yhteisön 
rahoitus yhteisten teknologia-aloitteiden kautta tapahtuu puiteohjelmaan 
sisältyvien huippuosaamisen ja kilpailun periaatteiden mukaisesti. 
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– Ensimmäisellä aihealueella (Terveys) hyväksyttiin – vastauksena Euroopan 
parlamentin esittämiin huolenaiheisiin – tuettavan tutkimusalan laajentaminen 
ottamalla mukaan muun muassa postgenominen tutkimus; regeneratiivisen hoidon 
uudet ennaltaehkäisymenetelmät; uudet hoidon antamistavat; kompleksisten 
järjestelmien mallintaminen; ikään liittyvät sairaudet dementia mukaan lukien; 
hepatiitti C ja mahdollisesti uudelleen puhkeavat epidemiat, kuten SARS; 
reumasairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet; oireita lievittävään 
lääketieteeseen liittyvät näkökohdat; potilasturvallisuus ja lääkkeiden 
tehokkaampi käyttö, myös joihinkin lääkevalvontaan ja tieteellisesti testattuihin 
täydentäviin ja vaihtoehtoisiin lääkkeisiin liittyvät näkökohdat; 
terveydenhuoltojärjestelmiä koskeva tutkimus, joka kattaa myös kotihoidon 
järjestelmät sekä eri interventioiden kustannusten, tehokkuuden ja hyötyjen 
arvioinnin; elämäntyyliin ja ympäristötekijöihin ja niiden ja lääkehoidon 
yhteisvaikutukseen kohdistuva tutkimus. 

– Toisen aihealueen (Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia) tavoitetta on 
laajennettu sisällyttämällä soveltamisalaan ympäristöön liittyvät haasteet, 
vesiviljely, rannikkoalueita koskevat näkökohdat sekä vastaaminen 
erityisruokavaliota tarvitsevien kuluttajien tarpeisiin. Toimia on laajennettu 
sisällyttämällä niihin bioinformatiikka, biodiversiteetin kestävä käyttö, 
maaympäristön biologiset resurssit viljavuus mukaan lukien, kasvien terveys, 
epidemiologiset tutkimukset, eläinten ravintoon liittyvät sairaudet sekä 
elintarviketuotannon kestävyyteen ja varmuuteen kohdistuvat muut uhat, myös 
ilmastonmuutos; kalatalouden asemaa on korostettu Euroopan parlamentin 
näkemysten huomioon ottamiseksi. 

– Kolmatta aihealuetta (Tieto- ja viestintäteknologia) on tehostettu Euroopan 
parlamentin ehdottamien tarkistusten pohjalta ottamalla mukaan tuotteisiin, 
palveluihin ja prosesseihin liittyvä innovointi ja luovat ratkaisut, digitaalisen 
kuilun kaventaminen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen; varsinkin 
ikääntyvien ja jonkinlaisesta vammasta kärsivien henkilöiden tarpeet; hallinnon ja 
politiikan laatimisen prosessien avoimuuden lisääminen sekä paremmat 
mahdollisuudet saada niistä tietoa; tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
hallinnointi ja sitä koskeva tiedottaminen; innovatiiviset tieto- ja 
viestintäteknologiaan pohjautuvat lisäarvotuotteet ja -palvelut; avoimen 
lähdekoodin kehittämismalliin perustuva tieto- ja viestintäteknologian alan 
tutkimustoiminta; tieto- ja viestintäteknologian tulosten hyödyntäminen moniin 
eri suuntiin ja niiden johtaminen moniin erilaisiin yritysmalleihin; fotoniikka; 
vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot (FLOSS); kestävyyteen liittyvät seikat 
elektroniikan alalla; kvantti-ilmiöiden hyödyntäminen; varastointi; matematiikka; 
luonnollinen yhteistyö; terveydenhoitopalvelujen parantaminen; 
informaatioavaruus terveyteen liittyvää tiedon hallinnointia varten; liikkuvuuteen 
liittyvät ekologiset näkökohdat; interaktiivisen digitaalisen sisällön 
käyttömahdollisuus; 
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– pääsy tiederesursseihin ja niiden käyttö pitkällä aikavälillä monikulttuurisessa 
ympäristössä; uusien mahdollisuuksien antaminen pienille ja keskisuurille 
organisaatioille ja yhteisöille; perinteiset teollisuusalat; optimointi. Lisäksi 
tuleviin ja uusiin teknologioihin liittyvä tutkimus on alkuperäisestä komission 
ehdotuksesta poiketen otettu olennaiseksi osaksi kaikkia tämän aihealueen toimia, 
kun aiemmin se oli pelkästään yksi yksittäinen toimi tämän ensisijaisen 
aihealueen sisällä. 

– Neljännen aihe-alueen (nanotieteet, nanoteknologiat, materiaalit ja uudet 
tuotantoteknologiat) lähtökohtaa on laajennettu käsittämään sähköntuotanto, 
energia, keramiikkateollisuus ja nanolääketiede; toimiin on otettu mukaan 
perusmateriaalien ja -komponenttien valmistus; nanometrintarkat komponentit; 
valvonta ja havaitseminen; nano-komposiitit; geo- ja optiset teknologiat; jalkineet 
ja teräs. 

– Viidennen aihe-alueen (energia) lähtökohtaa ja toimia on laajennettu lisäämällä 
niihin energiajärjestelmiä koskevien riittävien ja oikea-aikaisten ratkaisujen 
määrittäminen tavanomaisten öljy- ja maakaasuvarojen rajallisuuden vuoksi; 
kohtuulliset energiakustannukset kansalaisille ja teollisuudelle; viittaus sekä 
vuoden 2005 että 2006 vihreään kirjaan6; Euroopan johtava asema monissa 
energiantuotanto- ja energiatehokkuusteknologioissa; sähköntuotanto jätteistä; 
polttoaineiden tuotanto biomassasta ja jätteistä; varastointi; hiiliyhdistepäästöjen 
kannalta neutraalien polttoaineiden jakelu ja käyttö, erityisesti biopolttoaineiden 
käyttäminen sähköntuotannossa; hyvin tehokkaat ja kustannustehokkaat, lähes 
päästöttömät sähkön ja/tai lämmöntuotantolaitokset varsinkin maanalaisen 
varastoinnin pohjalta; muiden kiinteiden polttoaineiden sellaisten 
muuntamistekniikoiden kehittäminen ja demonstrointi, jotka tuottavat myös 
sekundaarisia energiankantajia ja nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita; 
energianvarastointivaihtoehtojen kehittäminen; loppu- ja primäärienergian 
kulutuksen vähentäminen entisestään rakennuksissa ja liikenteessä; uudet ja 
uusiutuvat energiateknologiat ja energiankysynnän hallintatoimenpiteet ja 
-laitteet; tieteellinen tuki politiikan kehittämiselle. Monimuototuotanto katsottiin 
rajallisten resurssien vuoksi tässä vaiheessa asianmukaiseksi yhdistää toimeen 
"energiatehokkuus ja energiansäästö" eikä pitää sitä omana toimenaan, kuten 
Euroopan parlamentti ehdotti. 

                                                 
6 2005 vihreä kirja energiatehokkuudesta (KOM(2005/265) 
 2006 vihreä kirja "Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon 

turvaamiseksi" (KOM(2006)105). 
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– Kuudennen aihe-alueen (ympäristö, mukaan lukien ilmastonmuutos) osalta 

neuvosto seurasi Euroopan parlamentin linjaa ja laajensi tavoitteen käsittämään 

ilmaston ja ympäristöön kohdistuvien paineiden mukauttamisen, ja sisällytti 

lähtökohtaan myös rakennus- ja kalastusalan, viittaukset ilmastonmuutosta 

koskevaan YK:n puitesopimukseen (UNFCC), YK:n yleissopimukseen 

aavikoitumisen estämiseksi sekä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan 

Tukholman yleissopimukseen; sekä ympäristöteknologioiden vaikutuksen 

kestävään kulutukseen ja tuotantoon; luonnonperinnön; kilpailukyvyn lisäämisen 

ja samalla kestävämmän tulevaisuuden varmistamisen tuleville sukupolville. 

Toimien kohdealaa on selkeytetty mainitsemalla nimenomaan, että siihen kuuluu 

myös napaseutujen toiminta; globaali ja alueellinen vuorovaikutus; ilmakehä; 

merenpinnan nousun vaikutukset rannikkoalueisiin ja vaikutukset erityisen 

haavoittuviin alueisiin; sääennustusten parantaminen; kuivuudet, metsäpalot, 

maanvyörymät, lumivyöryt ja muut ääri-ilmiöt ilmastoon liittyvien katastrofien 

osana; geologisiin riskeihin ja ilmastoon liittyvien katastrofien vaikutus; 

hallintastrategioiden parantaminen lähestymistavan avulla, jossa tarkastellaan 

useita samanaikaisia riskejä; vieraiden tulokaslajien valvonta; laguunit; maiseman 

säilyttäminen; kestävät tuotteet; kulttuuriperinnön suojelu, säilyttäminen ja 

kehittäminen, ihmisen asuinympäristö mukaan luettuna; vaihtoehtoiset 

testausstrategiat, joissa käytetään erityisesti muihin kuin eläinkokeisiin perustuvia 

menetelmiä teollisuuskemikaalien testausta varten; kolmansien osapuolten 

arviointivälineet; luonnonvarojen arviointi, hyödyntäminen ja hallinta; erilaiset 

havainnointiasteikot. 

– Seitsemättä aihe-aluetta (liikenne, ilmailu mukaan lukien) on parannettu, jotta se 

tuottaisi etuja kaikille kansalaisille; liikenteen merkitys ympäristölle; 

vesiliikenteen yhteentoimivuus ja intermodaalisuus; pienikokoisemmat ajoneuvot 

erilaisiin sovelluksiin; innovatiivinen huolto, korjaus ja kunnostus; 

käyttökelpoisemmat teknologiayhdistelmät; kestävä maaliikenne; 

liikennesovellukset kuten vety ja polttokennot ottaen huomioon 

kustannustehokkuus ja energiatehokkuus; logistiikka; vähemmän saastuttavat 

liikennevälineet; infrastruktuurin ylläpito; EGNOS. 

– Kahdeksatta aihealuetta (yhteiskunta- ja taloustieteet ja humanistiset tieteet) on 
laajennettu käsittämään väestörakenteen muutos; sääntelytoimien määrittäminen 
kulttuurin, tieteen ja teknologian aloilla sekä sukupuolten tasa-arvon alalla;  
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 aineettomat hyödykkeet; alueellinen yhteenkuuluvuus; Euroopan unionin 
politiikkojen ja lainsäädännön sosio-ekonominen vaikutus; työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen; vammaisasiat, epätasa-arvo, etnisyys ja uskonnollinen 
moniarvoisuus; kehittyvät alueet; rauhan edistäminen; laajentuneen EU:n tuleva 
kehitys; kansalaisyhteiskunnan rooli; tiedon levitys. 

– Yhdeksännen aihe-alueen (avaruus) lähtökohtaan on lisätty metsätalous; terveys; 
teknologiset heijastusvaikutukset ja avaruussovellusten välttämättömyys 
huipputeknologiaan perustuvassa yhteiskunnassa; avaruusresurssien käyttäminen 
tehokkaasti koordinoiden in situ -resurssien kanssa, ilmassa käytettävät 
järjestelmät mukaan luettuina; kustannustehokkaat avaruuslennot. Toimia on 
laajennettu käsittämään in situ -valvonta; tuki sekä satelliittipohjaisen että maan 
pinnalle, laivoihin tai ilma-aluksiin sijoitettuihin in situ -järjestelmiin perustuvan 
ympäristön turvallisuuden maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) 
tuottaman tiedon integroinnille ja yhdenmukaistamiselle; avaruuteen sijoitettavien 
järjestelmien soveltaminen riskien ehkäisyä ja hallintaa ja kaikenlaisia 
hätätilanteita varten sekä niiden ja muualle kuin avaruuteen sijoitettujen 
järjestelmien konvergenssin lisääminen; tieteellisen lisäarvon maksimoiminen 
Euroopan avaruusjärjestön tai kansallisten avaruusjärjestöjen aloitteiden välisellä 
synergialla avaruuden tutkimuksen alalla ja näihin tieteellisiin tietoihin pääsyn 
helpottaminen; avaruuteen sijoitettavien teleskooppien ja detektorien 
kehittämiseen tähtäävän työn sekä avaruustieteiden alalla tehtävän data-analyysin 
koordinointi; biolääketiede. 

– Kymmenennen aihealueen (turvallisuus) tavoitetta on parannettu sisällyttämällä 
siihen luonnononnettomuudet ja yksityisyys. Laajennettuun lähtökohtaan kuuluu 
tuki yhteisön terveyspolitiikalle ja turvallisuustutkimuksen painottaminen 
eurooppalaisiin valmiuksiin, jotka koskevat valvontaa, tiedonjakamista uhista ja 
vaaratilanteista sekä järjestelmiä tilanteen arvioimiseksi ja valvomiseksi 
tehostamalla atk-järjestelmien käyttöä eri operaatioiden aloilla. Toimiin on otettu 
mukaan nopeat tunnistusmenetelmät; turvallisuuden palauttaminen 
kriisitilanteessa; yleiskuvan antaminen erilaisista hätätilanteiden hallintaan 
liittyvistä toiminnoista ja niiden tukeminen; turvallisuusjärjestelmien 
yhteenliitettävyys; tiedustelu, tietojen kerääminen ja siviiliturvallisuus; 
tehtävälähtöinen tutkimus, joka liittyy turvallisuuden kulttuurisiin, sosiaalisiin, 
poliittisiin ja taloudellisiin ulottuvuuksiin, inhimillisten arvojen merkitykseen, 
politiikan laadintaan, terrorismin psykologiaan ja sen sosiaaliseen ympäristöön. 
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ii. Ideat 

 

Neuvosto noudatti Euroopan parlamentin linjaa mahdollistamalla Euroopan 

tutkimusneuvoston pikaisen perustamisen; tämä neuvosto koostuu itsenäisestä 

tiedeneuvostosta ja täytäntöönpanojaostosta. Euroopan parlamentin tarkistusten 

pohjalta neuvosto on myös edelleen laajentanut tekstiä seuraavien seikkojen 

varmistamiseksi: Euroopan tutkimusneuvoston hallinnosta vastaa tähän tehtävään 

palkattu henkilöstö; tiedeneuvoston jäsenet edustavat monipuolisesti eri 

tutkimusaloja ja heidät nimitetään neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan 

uusia kerran, ja nimittämisessä käytetään kiertävää järjestelmää; tiedeneuvosto 

laatii myös tieteellisen kokonaisstrategian, vastaa täysin päätösten tekemisestä 

siltä osin, minkä tyyppistä tutkimusta rahoitetaan ja laatii menettelysäännöt, joissa 

käsitellään muun muassa eturistiriitojen välttämistä; Euroopan tutkimusneuvoston 

hallinto- ja henkilöstökulut ovat yhdenmukaiset suppearakenteisen ja 

kustannustehokkaan hallinnon kanssa; komissio huolehtii siitä, että Euroopan 

tutkimusneuvoston toiminta on tieteellisen huippuosaamisen, itsenäisyyden, 

tehokkuuden ja avoimuuden periaatteiden mukaista ja laatii vuosikertomuksen 

Euroopan tutkimusneuvoston toimista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä 

toimittaa vuosikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Euroopan 

tutkimusneuvostolla on oikeus tehdä omia strategisia selvityksiä, joilla 

valmistellaan ja tuetaan sen toteuttamia toimia. 

 

Neuvosto valitsi Euroopan tutkimusneuvoston rakenteen osalta Euroopan 

parlamentin ehdotusta joustavamman lähestymistavan. Päätös tutkimusneuvoston 

rakenteen mahdollisesta muuttamisesta olisi näin ollen tehtävä vasta sen jälkeen, 

kun puiteohjelmasta on tehty väliarviointi, jonka on suunniteltu valmistuvan 

viimeistään 2010. Tähän liittyen Euroopan tutkimusneuvoston rakenteiden 

riippumattomassa arvioinnissa tarkastellaan nimenomaan rakenteiden, kuten 

toimeenpanovirastoon perustuvan rakenteen tai EY:n perustamissopimuksen 

171 artiklaan perustuvan rakenteen, etuja ja puutteita, tieteellisen 

huippuosaamisen, itsenäisyyden, tehokkuuden ja avoimuuden kriteerien pohjalta. 
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iii. Ihmiset 
 
Neuvosto hyväksyi suurimman osan Euroopan parlamentin tarkistuksista. 
Ohjelma sisältää nyt seuraavat seikat: hyödynnetään aiempien puiteohjelmien 
Marie Curie -toimista saatuja kokemuksia ja niiden vaikutuksia eurooppalaiseen 
tutkimusalueeseen; erityisesti nuorille tarkoitettu koulutus; naispuolisten 
tutkijoiden osallistumisen lisääminen; tutkijoiden avoimet ja täysin syrjimättömät 
eurooppalaiset työmarkkinat; erityistoimenpiteet, joilla tuetaan uransa 
alkuvaiheessa olevia tutkijoita ja heidän uransa varhaisvaiheita, sekä ns. 
aivovientiä vähentävät toimenpiteet; osaamiskeskusten syntymisen 
kannustaminen eri puolille Euroopan unionia; synergiaan pyrkiminen muiden 
yhteisön politiikan alojen kanssa; tieteellisen ja yleisen osaamisen lisääminen 
myös teknologian siirron ja yrittäjyyden osalta. 
 
iv. Valmiudet 
 
Vaikka neuvosto olikin suurelta osin komission ehdotuksen kannalla, se päätti 
sisällyttää politiikkojen johdonmukaisen kehittämisen omana toimenaan 
puiteohjelman tähän osaan sen sijaan, että se olisi säilytetty Valmiudet -ohjelman 
muiden toimien horisontaalisena osana. 
 
Euroopan parlamentin tarkistusten pohjalta neuvosto täsmensi edelleen tiettyjen 
toimien kohdealaa seuraavasti: 
– Tutkimusinfrastruktuureja koskevan toimen osalta tavoitteena on nyt 

eurooppalaisen tutkimusalueen kehittäminen. Nykyisiä infrastruktuureja 
koskevien toimien kohdealaa on selkeytetty sisällyttämällä siihen myös 
teollisuuden ja pk-yritysten palveluksessa työskentelevien tutkijoiden 
mahdollisuus käyttää korkeatasoisia tutkimusinfrastruktuureja; 
maailmanlaajuisen liitettävyyden kehittäminen; yhteentoimivuutta koskevat 
avoimet standardit. Uusien infrastruktuurien osalta yhteisön toimissa olisi 
keskityttävä pääasiassa valmisteluvaiheisiin, koska jäsenvaltioilla säilyy 
keskeinen rooli näiden toimien kehittämisessä ja rahoittamisessa. 
Rahoitusperusteita koskevaan luetteloon neuvosto lisäsi osallistumisen 
teknologian kehittämisvalmiuksiin ja tutkimukseen pohjaavien 
huippuosaamisen klustereiden kehittämiseen sekä mahdollisuuden käyttää 
EIP:n lainoja ja rakennerahastoja. 
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– Pk-yrityksiä hyödyttävän tutkimuksen osalta neuvosto on noudattanut 

Euroopan parlamentin linjaa, jonka mukaan toiminnan piiriin kuuluu myös 

tutkimuksen ja innovoinnin välisen kuilun kurominen umpeen; tutkimuksen 

hyödyntämisen tehostaminen; tutkimuspalvelujen tarjoajat; täydentävyys 

kilpailukykyä ja innovointia koskevan puiteohjelman sekä muiden yhteisön 

ohjelmien kanssa; Euroopan parlamentin tarkistuksen perusteella ohjelmaan 

lisättiin kansallisten tutkimuspalkintojen tukeminen, mutta sen kohdealaksi 

rajattiin "Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus" -ohjelman puitteissa 

toteutettavia toimia koskevien ehdotusten valmistelu, koska neuvosto 

katsoo, että tutkimushankkeiden on oltava tuen pääasiallisena kohteena. 

– Osaavat alueet -toimessa neuvosto laajensi soveltamisaluetta koskemaan 

toimia, joilla edesautetaan klustereiden syntymistä ja edistetään sellaisten 

alueellisten klustereiden luomista, jotka myötävaikuttavat eurooppalaisen 

tutkimusalueen kehittymiseen; tuki kehittyville osaaville alueille; suhteet 

rakennerahastoihin; synergia yhteisön ja asiaa koskevien kansallisten ja 

alueellisten ohjelmien kanssa. 

– Tutkimusvalmiutta koskevaa toimea on täsmennetty siten, että siihen 

sisältyy synergioita kilpailukykyä ja innovointia koskevan ohjelman kanssa, 

jotta voidaan edistää tutkimuksen ja kehittämisen alueellista 

kaupallistamista yhdessä teollisuuden kanssa. 

– Neuvosto on laajentanut tiede ja yhteiskunta -toimeaan käsittämään 

seuraavaa: toimenpiteet, joilla tieteelliset julkaisut tuotaisiin paremmin 

yleisön saataville ja käyttöön; naisten osuuden lisääminen tutkimuksessa ja 

tieteen päätöksentekoelimissä; sellaisen avoimen ympäristön luominen, joka 

lisää nuorten kiinnostusta tieteisiin; nuorten saaminen mahdollisimman 

paljon mukaan tieteen tekemiseen; tiedemaailman ja suuren yleisön välisen 

ajatustenvaihdon ja keskinäisen ymmärryksen parantaminen; tieteellisen 

työn tuominen paremmin esille ja tieteellisen julkaisutoiminnan tukeminen. 
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– Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvissä toimissa neuvosto on päättänyt 

sisällyttää vuoden 2006 loppuun mennessä päättyvän, tällä hetkellä INTAS-

yhteistyöelimen piirissä tapahtuvan toiminnan tähän ohjelmaan ja 

erityisohjelmiin 'Yhteistyö' ja 'Ihmiset'. Neuvosto on myös laajentanut 

tavoitteen käsittämään yhteyksien edistämisen kolmansissa maissa 

toimivien kumppaneiden kanssa tavoitteena muualla maailmassa tehtävän 

tutkimuksen parempi saatavuus; toimiin kuuluvat myös erityiset 

yhteistyötoimet, joista on yhteistä etua. 

 

v. Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalaan liittyvät toimet 

 

Neuvosto selkeytti lähtökohtia sisällyttämällä niihin tämän osan toimien 

koordinoinnin "Yhteistyö" -erityisohjelman aihealueilla tehtävän tutkimuksen 

kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Toimia on laajennettu käsittämään 

tieteellinen ja tekninen tuki riskinarviointi- ja riskinhallintamenettelyjen 

kehittämiselle eurooppalaisen päätöksentekoprosessin välineinä, asiantuntemus ja 

osallistuminen ympäristön turvallisuuden maailmanlaajuiseen 

seurantajärjestelmään (GMES) liittyvään tutkimustoimintaan ja alan uusien 

sovellusten kehittämiseen sekä vaihtoehtoisten strategioiden ja erityisesti muihin 

kuin eläinkokeisiin perustuvien menetelmien kehittäminen ja validointi kaikilla 

olennaisilla tutkimuksen osa-alueilla. 

 

c) Kokonaissumma ja varojen jakautuminen 

 

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission välillä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen7 

mukaisesti seitsemännelle puiteohjelmalle alun perin ehdotettua 72 726 miljoonan euron 

talousarvioita oli supistettava säilyttämällä samalla asianmukainen kohdentaminen ja 

kriittinen massa. Neuvosto säilytti Euroopan parlamentin lausuntoa seuraten komission 

muutetun ehdotuksen mukaisen kokonaissumman, joka on enintään 50 521 miljoonaa 

euroa. Se ehdotti kuitenkin seuraavia varojen jakautumista koskevia muutoksia: 

 

                                                 
7 EUVL C 139, 14.6.2006. 
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– Osassa "Yhteistyö" neuvosto on noudattanut Euroopan parlamentin tarkistusten 

suuntaviivoja, joiden mukaan lisättäisiin – ei kuitenkaan samassa määrin – 

sellaisten aihealueiden rahoitusta, jotka antaisivat hyvät mahdollisuudet parantaa 

Euroopan kilpailukykyä, kuten ensimmäinen (terveys), viides (energia) ja 

kahdeksas (yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet) aihealue. Sen 

jälkeen kun "avaruus ja turvallisuus" aihealue jaettiin kahteen erilliseen 

aihealueeseen, neuvosto päätti varata turvallisuuteen 80 miljoonaa euroa 

vähemmän kuin avaruuteen, koska se katsoo, että yhteisön toimivalta tällä alalla 

on edelleen rajoitettua. 

 

– Osassa "Valmiudet" neuvosto noudatti Euroopan parlamentin valitsemaa linjaa, 

jonka mukaan ehdotettua rahoitusta tutkimusinfrastruktuureille vähennettiin ja sen 

sijaan lisättiin huomattavasti pk-yrityksiä hyödyttävän tutkimuksen rahoitusta. 

Neuvosto katsoo kuitenkin, että osan "Valmiudet" toiminnot muodostavan 

olennaisen osan puiteohjelmaa, sillä ne tukevat Euroopan tutkimus- ja 

innovointivalmiuksien keskeisiä osia, ja siksi niihin kohdistettiin pienempiä 

supistuksia kuin Euroopan parlamentin suunnittelemat. 

 

– Osa-alueiden "Ideat" ja "Ihmiset" osalta neuvosto säilytti komission ehdottaman 

rahoituksen eikä hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistuksia, joissa rahoitusta 

näille puiteohjelman osille olisi lisätty kohdan "Voimavarat" kustannuksella. 

 

2. Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistuksiin 

 

Neuvoston yhteiseen kantaan on sisällytetty suuri osa Euroopan parlamentin 

tarkistuksista (232 ehdotetuista 326 tarkistuksesta) kokonaisuudessaan, asiasisällöltään 

tai osittain, joissakin tapauksissa muutetussa muodossa tai eri paikassa, ja usein 

komission alkuperäisessä ehdotuksessa olevassa muodossa, kuten edellä on selvitetty. 
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a) Neuvoston yhteiseen kantaan on sisällytetty seuraavat tarkistukset 

kokonaisuudessaan tai asiasisällöltään: 

 

– 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 

88, 93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 

174, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 

221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 

246, 251, 256, 262, 264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 

303, 304, 309, 324; 

 

b) Neuvosto sisällytti yhteiseen kantaansa seuraavat tarkistukset periaatteessa tai 

osittain: 

 

– 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 

94, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 

120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 

177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 

242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 

287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

c) Neuvosto noudatti komission lähestymistapaa eikä ottanut huomioon seuraavia 

tarkistuksia: 

 

– 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 

61, 62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 

134, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 

212, 217, 218, 219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 

263, 265, 267, 270, 271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 

306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV YHTEENVETO 

 

Määritellessään yhteisen kantansa neuvosto otti täysin huomioon komission ehdotuksen ja 

Euroopan parlamentin ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä antaman lausunnon. Useita 

tarkistuksia on otettu kokonaan tai osittain yhteiseen kantaan tarkoituksena ottaa huomioon 

parlamentin huolenaiheet. Neuvosto uskoo, että sen yhteisen kannan teksti on tasapainoinen ja 

odottaa rakentavia keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa tavoitteenaan seitsemännen 

puiteohjelman ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden (ts. osallistumissäännöt ja 

erityisohjelmat) hyväksyminen mahdollisimman pian. 

 

 

_______________________ 
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Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) [ensimmäinen käsittely] 
– Hyväksytään (yk + l) 
a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut 
– Lausumat 

 
 

SAKSAN LAUSUMA 

 

Saksa pitää seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa tärkeänä välineenä yhteisön tieteellisen ja 

teknologisen perustan vahvistamisessa ja sen kilpailukyvyn edistämisessä keskeisillä aihealueilla. 

 

Ihmisarvon suojelu ja oikeus elämään edellyttävät ihmiselämän kattavaa suojelua siitä hetkestä 

alkaen, kun se saa alkunsa. Tästä syystä Euroopan unionin tutkimukselle antaman tuen ei pitäisi 

mitenkään kannustaa alkioiden tuhoamiseen. 
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Saksa panee tästä syystä tyytyväisenä merkille Euroopan komission lausuman kuudennen 

puiteohjelman käytännön jatkamisesta ja siitä, että toimivaltaiselle sääntelykomitealle ei ehdoteta 

seitsemännessä puiteohjelmassa sellaisten hankkeiden rahoittamista, joiden yhteydessä on tarkoitus 

tuhota ihmisalkioita. 

 

Vaikka Saksa pitääkin ihmisalkioilla ja ihmisalkion kantasoluilla tapahtuvaa tutkimusta koskevia 

säännöksiä edelleen riittämättöminä, se hyväksyy seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman siitä 

syystä, että sen merkitys on huomattava eurooppalaiselle tutkimustoiminnalle ja Euroopan unionin 

yhteiskunnalliselle kehitykselle. Tältä osin Saksa otaksuu, että vaikka tätä alaa koskeva tarkistus on 

tarkoitus toteuttaa seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman puolivälissä, nyt aikaansaatu 

yhteisymmärrys ihmisalkioista peräisin olevien kantasolujen hankinnan rahoittamiskiellosta pätee 

edelleen kyseisen määräajan jälkeen sen keskeisen merkityksen vuoksi. 

 

ITÄVALLAN LAUSUMA 

 

Itävalta tukee periaatteessa seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa ja pitää sitä tärkeänä välineenä 

yhteisön tieteellisen ja teknologisen perustan vahvistamisessa ja Euroopan kilpailukyvyn 

parantamisessa. 

 

Mitä tulee seitsemännen puiteohjelman bioeettisiin kysymyksiin, Itävalta on aina kannattanut sitä, 

että yhteisön varoista rahoitetaan aikuisten kantasoluihin liittyvää eettisesti hyväksyttävää 

tutkimustoimintaa. 

 

Itävalta korostaa vielä kerran näkemystään, jonka se on jo ilmaissut useaan otteeseen ja jonka 

mukaan ihmisalkioiden käyttöä edellyttävää toimintaa ei saa rahoittaa seitsemännen tutkimuksen 

puiteohjelman avulla. Itävalta vastustaa tiukasti tällaista tutkimustoimintaa perustavanlaatuisista 

eettisistä syistä. 

 

Itävalta pitää valitettavana sitä, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevan päätöksen 6 artiklassa 

sallitaan ihmisalkion kantasolujen tutkimuksen rahoittaminen. Tästä syystä Itävalta ei voi hyväksyä 

EY:n seitsemättä puiteohjelmaa kokonaisuudessaan. 
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PUOLAN LAUSUMA 

 

Puola tunnustaa täysin, että seitsemäs puiteohjelma on keskeinen tekijä uudistetussa Lissabonin 

strategiassa, joka sisältää kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden. Ohjelma on tärkeä askel 

kohti osaamisyhteiskunnan rakentamista, kilpailukyvyn lisäämistä ja yhteiskunnallisen ja 

taloudellisen kehityksen edistämistä kaikkialla EU:ssa. 

 

Erityisesti Puola pitää hyvin arvokkaana Euroopan tutkimusneuvoston luomista, huomattavien 

rahavarojen osoittamista perustutkimukseen ja nuorien huippulahjakkuuksien ensisijaista 

rahoittamista. Euroopan yhteisen edun huomioon ottaen Puola on tukenut ja aikoo tukea varojen 

lisäämistä seitsemännen puiteohjelman piirissä tapahtuvaan tutkimukseen. 

 

Puola on päättäväisesti osallistunut Lissabonin strategian toteuttamiseen ja eurooppalaisen 

tutkimusalueen luomiseen. Puola pyrkii jatkamaan näitä toimintoja ja tukemaan toimia, joita yhteisö 

toteuttaa tässä yhteydessä. Lisäksi Puola pitää suuressa arvossa ponnisteluja, joita Euroopan 

komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tähän mennessä toteuttaneet valmistellessaan 

ehdotusta seitsemättä puiteohjelmaa koskevaksi päätökseksi. Puola haluaa tuoda selkeästi esiin 

tämän arvostuksen äänestämällä ehdotuksen puolesta. 

 

Puola on kuitenkin ohjelman täytäntöönpanon yksityiskohdista käytyjen keskustelujen yhteydessä 

tuonut johdonmukaisesti esiin, että ihmisalkion kantasolujen tai ihmisalkioiden käytön käsittävä 

tutkimustoiminta merkitsee poikkeamista eettisistä perusnormeista. Koska lisäksi ei ole riittävästi 

tietoa tällaisen tutkimuksen mahdollisista pitkän aikavälin vaikutuksista, Puola on ilmoittanut 

useaan otteeseen, ettei se voi hyväksyä kyseiselle tutkimukselle tarkoitettua EU:n rahoitusta. 

Valitettavasti seitsemättä puiteohjelmaa koskevan päätöksen 6 artikla nykymuodossaan sallii 

tällaisen tutkimuksen rahoittamisen. 

 

Koska Puola ottaa huomioon keskeiset eettiset periaatteet ja muut edellä mainitut perusteet, se ei 

voi hyväksyä alkion kantasolujen tai ihmisalkioiden käytön käsittävän tutkimustoiminnan 

rahoittamista EU:n varoin. Täten Puola vetoaa puheenjohtajavaltioon ja Euroopan komissioon, että 

ne ottaisivat erikseen tarkasteltavaksi tämän näkökohdan parhaillaan käsiteltävänä olevan  
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seitsemättä puiteohjelmaa koskevan päätösehdotuksen tekstistä. Tällainen toimenpide tekisi 

Puolalle mahdolliseksi tukea sopivasti muutettua ehdotusta. 

 

PORTUGALIN LAUSUMA 

 

Hyväksytty välitysehdotuksen teksti merkitsee luonnollisesti edistymistä tiellä kohti seitsemännen 

puiteohjelman hyväksymistä. Portugalin on kuitenkin tuotava julki rajoitukset, joita tässä 

keskustelussa on ilmennyt Euroopan biolääketieteellisen tutkimuksen osalta. Portugali panee 

tyytyväisenä merkille, että alkion kantasolujen tutkimus on hyväksytty seitsemänteen tutkimuksen 

ja teknologisen kehityksen puiteohjelmaan, mutta se pitää valitettavana ja epäjohdonmukaisena sitä, 

että alkion solujen hankinnan välttämättömyys yritetään salata. 

 

Alkion kantasolujen hankintajärjestelmille tarkoitetun tuen jättäminen tutkimukseen ja 

teknologiseen kehitykseen liittyvien hankkeiden ulkopuolelle merkitsee juuri sen TTK-prosessin 

osan huomiotta jättämistä, joka eniten tarvitsisi tiukkaa eettistä tarkastelua. 

 

MALTAN LAUSUMA 

 

Malta kannattaa periaatteessa seitsemättä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 

puiteohjelmaa (2007–2013) tärkeänä välineenä, jolla vahvistetaan konkreettisesti EU:n 

tutkimustoimintaa, joka on tehokas innovoinnin ja kasvun edistäjä. 

 

Malta katsoo kuitenkin, että ihmisarvon suojelulle ja oikeudelle elämään olisi annettava tehokkain 

mahdollinen suoja siitä hetkestä lähtien, kun elämä saa alkunsa. Tältä osin Malta korostaa, että 

toimia, jotka edellyttävät ihmisalkioiden kantasolujen tai alkioiden käyttöä, ei olisi saanut sisällyttää 

tämän julkisilla varoilla rahoitettavan EU:n ohjelman soveltamisalaan. 

 

Malta arvostaa komission lausumaa, jossa tämä toteaa jatkavansa nykykäytäntöä, jonka mukaan 

sääntelykomitealle ei seitsemännessä puiteohjelmassa toimiteta sellaisia hanke-ehdotuksia, joihin  



 
12688/06 ADD 1 REV 1  sl,hkd,elv/EHO,JIH,MP/si 5 
 JUR   FI 

sisältyvässä tutkimustoiminnassa tuhotaan ihmisalkioita muun muassa kantasolujen hankintaa 

varten, mutta se katsoo, että lausuma ei mene tarpeeksi pitkälle, koska edelleenkin annetaan 

mahdollisuus yhteisön rahoitukseen sellaisia myöhempiä vaiheita varten, joihin liittyy ihmisalkion 

kantasoluja. 

 

Tältä osin Malta pahoittelee sitä, että seitsemännessä puiteohjelmassa ei oteta asianmukaisesti 

huomioon ihmisalkioilla ja ihmisalkion kantasoluilla tapahtuvaan tutkimukseen liittyviä eettisiä 

näkökohtia. Näin ollen Malta ei voi hyväksyä seitsemättä puiteohjelmaa kokonaisuudessaan, ja 

äänestää sen vuoksi neuvoston yhteistä kantaa vastaan. 

 

LIETTUAN LAUSUMA 

 

Liettua tunnustaa seitsemännen puiteohjelman merkityksen ja lisäarvon Euroopan kilpailukyvylle ja 

tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Se suhtautuu puiteohjelmaan myönteisesti ja kannattaa sitä. 

 

Liettua ei kuitenkaan voi hyväksyä 6 artiklaa, jossa sallitaan ihmisalkion kantasolujen tutkimuksen 

rahoittaminen yhteisön varoin, koska se katsoo, että tämänkaltainen tutkimus on eettisten 

perusarvojen vastaista. 

 

Näin ollen Liettua ei voi äänestää seitsemättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen hyväksymisen 

puolesta.  

 

KOMISSION LAUSUMA 

 

Euroopan komissio ehdottaa, että tehtäessä päätöksiä ihmisalkion kantasolujen tutkimuksen EU-

rahoituksesta seitsemännen puiteohjelman osalta käytettäisiin edelleen samaa eettistä 

toimintakehystä kuin kuudennessa puiteohjelmassa.  

 

Euroopan komissio ehdottaa kyseisen eettisen toimintakehyksen käytön jatkamista, koska se on 

kehittynyt kokemusten perusteella vastuulliseksi tavaksi lähestyä tieteenalaa, joka tarjoaa lupaavat 

tulevaisuudennäkymät ja joka on osoittautunut toimivan tehokkaasti sellaisen tutkimusohjelman 

yhteydessä, johon osallistuu tutkijoita monista maista, joiden sääntelytilanteet poikkeavat hyvin 

paljon toisistaan. 
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1) Seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa päätöksessä jätetään selvästi kolme tutkimusalaa 

yhteisön rahoituksen ulkopuolelle: 

 

● lisääntymistarkoituksessa tehtävään ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus, 

● tutkimus, jossa pyritään muuttamaan ihmisen geeniperimää siten, että muutoksesta saattaa 

tulla periytyvä; 

● tutkimus, jossa pyritään luomaan ihmisalkioita ainoastaan tutkimustarkoituksiin tai 

kantasolujen tuottamista varten, esimerkiksi somaattisten solujen tuman siirron avulla. 

 

2) Kaikissa jäsenvaltioissa kiellettyä toimintaa ei rahoiteta. Jossakin jäsenvaltiossa kiellettyä 

toimintaa ei rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa. 

 

3) Seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan päätökseen ja eettistä toimintakehystä koskeviin 

säännöksiin, joita sovelletaan ihmisalkion kantasolujen tutkimuksen rahoittamiseen yhteisön 

varoin, ei missään tapauksessa sisälly arvoarvostelmaa kyseiseen tutkimukseen jäsenvaltioissa 

sovellettavasta sääntelykehyksestä tai eettisestä toimintakehyksestä. 

 

4) Ehdotuspyyntöjä esittäessään komissio ei nimenomaisesti kannusta ihmisalkion kantasolujen 

käyttöön. Ihmisen kantasolujen mahdollinen käyttö, olivatpa kyseiset solut peräisin aikuisesta 

tai alkiosta, riippuu tutkijoiden arvioista niihin tavoitteisiin nähden, jotka he haluavat 

saavuttaa. Käytännössä tähän mennessä suurin osa kantasolututkimukseen tarkoitetuista 

yhteisön varoista on myönnetty aikuisten kantasolujen käyttöön. Ei ole olemassa mitään 

syytä, miksi tämä tilanne muuttuisi merkittävästi seitsemännessä puiteohjelmassa. 

 

5) Kunkin hankkeen, jonka yhteydessä ehdotetaan ihmisalkion kantasolujen käyttöä, on 

läpäistävä tieteellinen arviointi, jonka aikana riippumattomat tieteelliset asiantuntijat 

arvioivat, onko kantasolujen käyttö tarpeen tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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6) Tieteellisen arvioinnin läpäisseet ehdotukset joutuvat Euroopan komission järjestämään 

tiukkaan eettiseen tarkasteluun. Tässä eettisessä tarkastelussa otetaan huomioon periaatteet, 

joita on noudatettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja asiaa koskevissa kansainvälisissä 

yleissopimuksissa, kuten ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyssä, Oviedossa 

4. huhtikuuta 1997 allekirjoitetussa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja sen 

lisäpöytäkirjoissa sekä Unescon ihmisen perimästä ja ihmisoikeuksista antamassa 

yleismaailmallisessa julistuksessa. Eettisen tarkastelun yhteydessä tarkastetaan myös, 

noudatetaanko ehdotuksessa niiden maiden sääntöjä, joissa tutkimus tehdään. 

 

7) Erityistapauksissa eettinen tarkastelu voidaan suorittaa hankkeen elinaikana. 

 

8) Kunkin hankkeen, jonka yhteydessä ehdotetaan ihmisalkioiden kantasolujen käyttöä, on 

saatava asianomaisen kansallisen tai paikallisen eettisen toimikunnan hyväksyntä ennen 

hankkeen käynnistämistä. On noudatettava kaikkia kansallisia sääntöjä ja menettelyjä, jotka 

koskevat muun muassa sellaisia kysymyksiä kuin vanhempien suostumusta, taloudellisen 

houkuttimen puuttumista jne.. Tarkastuksia tehdään siitä, viitataanko hankkeessa sen 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamiin toimilupia ja valvontaa koskeviin 

toimenpiteisiin, jossa tutkimus suoritetaan. 

 

9) Tieteellisen arvioinnin, kansalliset tai paikalliset eettiset tarkastelut ja eurooppalaisen eettisen 

tarkastelun läpäisseet ehdotukset toimitetaan yksitellen sääntelykomiteana koolla olevien 

jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi. Yhdellekään ihmisalkion kantasolujen käytön käsittävälle 

hankkeelle, joka ei ole saanut jäsenvaltioiden hyväksyntää, ei myönnetä rahoitusta. 

 

10) Euroopan komissio jatkaa työtään saattaakseen yhteisön varoista rahoitetun 

kantasolututkimuksen tulokset laajasti kaikkien tutkijoiden saataville kaikkien maiden 

potilaiden eduksi.  
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11) Euroopan komissio tukee toimia ja aloitteita, joilla koordinoidaan ja järkiperäistetään 

ihmisalkion kantasolujen tutkimusta vastuullisen eettisen lähestymistavan puitteissa. 

Erityisesti komissio tukee ihmisalkion kantasolulinjoja koskevaa eurooppalaista rekisteriä. 

Tällainen rekisteri tarjoaa mahdollisuuden Euroopassa olemassa olevien ihmisalkion 

kantasolujen seurantaan, maksimoi niiden käyttöä tiedemiesten keskuudessa ja saattaa auttaa 

välttämään uusien kantasolulinjojen tarpeettomat johdannaiset. 

 

12) Euroopan komissio jatkaa nykykäytäntöä eikä toimita sääntelykomitealle sellaisia hanke-

ehdotuksia, joihin sisältyvässä tutkimustoiminnassa tuhotaan ihmisalkioita muun muassa 

kantasolujen hankintatarkoituksessa. Tämän tutkimusvaiheen rahoituksen poissulkeminen ei 

estä yhteisöä rahoittamasta myöhempiä vaiheita, joihin liittyy ihmisalkion kantasoluja. 

 

KOMISSION LAUSUMA 3 KOHDAN B ALAKOHDAN OSALTA 

 

Komissio katsoo fuusioenergiatutkimukseen osallistujien välillä nykyisin tehtävän yhteistyön 

tuovan lisäarvoa EU:lle. Se pyrkii varmistamaan, että seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvan 

fuusioenergiatutkimuksen hallintorakenne suunniteltaisiin tiiviissä yhteistyössä tutkimusyhteisön 

kanssa. Eurooppalaisen yhteisyrityksen toteuttamien toimien, jotka liittyvät muun muassa ja 

ensisijaisesti ITERin toteuttamiseen, ja seitsemännessä puiteohjelmassa 'fuusioenergiatutkimus'-

aihealueen puitteissa toteutettujen muiden toimien välisestä asianmukaisesta koordinoinnista 

huolehditaan siten, että tutkimusyhteisö pyrkii lisäämään tieteellistä ja teknologista tietämystä 

fuusioenergian alalla. 

 

________________________ 
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2005/0043 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen tekemiseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian 

kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 

1. TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle (asiakirja 
KOM(2005) 119 lopullinen – 2005/0043(COD ja 2005/0044(CNS)) 

13. huhtikuuta 2005 

Alueiden komitea antoi lausuntonsa 16. marraskuuta 2005 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 14. joulukuuta 2005 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 15. kesäkuuta 2006 

Muutettu ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 28. kesäkuuta 2006 

Yhteinen kanta vahvistettiin 25. syyskuuta 2006 

2. KOMISSION KANTA NEUVOSTON YHTEISEEN KANTAAN 

Tässä tiedonannossa esitetään EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti komission 
kanta neuvoston 25. syyskuuta 2006 määräenemmistöllä vahvistamaan yhteiseen kantaan, 
joka koskee seitsemättä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaa. Poliittinen 
yhteisymmärrys oli saavutettu 24. heinäkuuta 2006. Myös Euratomin puiteohjelmasta päästiin 
poliittiseen yhteisymmärrykseen 24. heinäkuuta 2006. 

Yleisesti ottaen yhteisessä kannassa säilytetään komission puiteohjelmaehdotuksen rakenne ja 
sisältö, ja se vastaa hyvin pitkälti Euroopan parlamentin näkemyksiä.  

Neuvosto on sisällyttänyt tekstiin suurimman osan Euroopan parlamentin ensimmäisessä 
käsittelyssään 15. kesäkuuta 2006 tekemistä ja komission omassa muutetussa ehdotuksessaan1 
hyväksymistä tarkistuksista. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

Komissio pitää yhteistä kantaa hyvänä perustana puiteohjelmasta käytäville jatkoneuvotteluille, 
joiden tavoitteena on päästä puiteohjelmasta sopimukseen toisessa käsittelyssä. 

                                                 
1 KOM(2006) 364 lopullinen, 28.6.2006. 
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Budjettiin liittyen neuvosto (ja Euroopan parlamentti) on hyväksynyt 50,521 miljoonan euron 
kokonaismäärän, jota komissio esitti muutetussa ehdotuksessaan2 sen jälkeen, kun Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta3 oli vahvistettu 17. toukokuuta 2006. 

Budjetin jakautumisessa yhteinen kanta noudattelee pääpiirteittäin komission muutettua 
ehdotusta ja parlamentin lausuntoa seuraavin muutoksin: 

– ”Yhteistyö”-erityisohjelmassa: 

– Määrärahoja on lisätty seuraavilla aihealueilla: ”Terveys”, ”Nanotieteet, 
nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat”, ”Energia” ja 
”Ympäristö”. Myös aihealueen ”Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset 
tieteet” määrärahoja on jonkin verran lisätty. 

– Aihealueen ”Turvallisuus ja avaruus” määrärahoja on vähennetty. 

– ”Valmiudet”-erityisohjelmassa: 

– Osa-alueen ”Tutkimusinfrastruktuurit” määrärahoihin on tehty merkittävä 
vähennys. Määrärahoja on vähennetty myös osa-alueella ”Tiede 
yhteiskunnassa”.  

– Määrärahoja on lisätty osa-alueilla ”Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus” ja 
”Tutkimuspotentiaali” sekä jonkin verran myös osa-alueella ”Kansainväliset 
yhteistyötoimet”. 

Vaikka ehdotettu budjetti pitkälti vastaa ehdotettuja toimia, määrärahojen supistaminen osa-
alueella ”Tutkimusinfrastruktuurit” ja aihealueella ”Turvallisuus ja avaruus” voi merkitä sitä, 
ettei yhteisessä kannassa ehdotettuja toimia voida toteuttaa kaikilta osin.  

Ohjelman rakenteen osalta yhteisessä kannassa on säilytetty komission ehdotuksen eri osat, 
joihin sisältyvät toiminnan keskittäminen aihealueisiin sekä ohjelman joustava toteutustapa, 
jossa otetaan huomioon ohjelman seitsemän vuoden kesto. Komissio on samaa mieltä siitä, 
että tutkimuspolitiikkojen yhtenäiseen kehittämiseen liittyvistä osatekijöistä tulee muodostaa 
erillinen osio ”Valmiudet”-erityisohjelmaan. Neuvosto on kuitenkin parlamentin tavoin 
jakanut aihealueen ”Turvallisuus ja avaruus” kahdeksi erilliseksi aihealueeksi ja nostanut näin 
aihealueiden määrän kymmeneen. Komissio katsoo, että pitämällä nämä kaksi alaa yhdessä 
voitaisiin aikaansaada merkittävää joustoa ja synergiaa.  

Tutkimussisällön osalta suuri osa parlamentin ehdottamista ja komission muutetussa 
ehdotuksessaan hyväksymistä tarkistuksista on sisällytetty yhteiseen kantaan. Komissio on 
muutetussa ehdotuksessaan tehnyt selväksi, ettei se budjetin supistamisen vuoksi ole 
sisällyttänyt tekstiin tarkistuksia, joiden seurauksena aihealueet laajenisivat ja edellyttäisivät 
siksi lisää määrärahoja. Komissio katsoo yhteisen kannan noudattelevan olennaisilta osin tätä 
samaa ajattelutapaa. Pk-yrityksille suunnatun ”esiselvitystukijärjestelmän” sisällyttäminen 
”Valmiudet”-erityisohjelmaan ei kuitenkaan vastaa tätä periaatetta. Komissio katsoo, että 
määrärahat tulisi keskittää yksinomaan hankkeiden rahoittamiseen. 

                                                 
2 KOM(2005) 119 lopullinen/2, 24.5.2006. 
3 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
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Komissio hyväksyy sen, että pk-yrityksiä koskevaa tekstiä on lujitettu ehdottamalla 
konkreettisia toimenpiteitä aihealueilla (mm. määrällinen ja laadullinen analyysi). Tämä on 
komission mielestä tehokkaampi tapa kuin keinotekoisten tavoitteiden asettaminen, jota 
komissio ei sisällyttänyt muutettuun ehdotukseen. 

Parlamentti on kiinnittänyt erityistä huomiota yhteisiin teknologia-aloitteisiin sekä ”Ideat”- ja 
”Ihmiset”-erityisohjelmiin.  

• Yhteiset teknologia-aloitteet: yhteinen kanta sisältää muutokset kriteereihin, joita 
sovelletaan määritettäessä mahdollisia yhteisiä teknologia-aloitteita. 

• Ideat: yhteiseen kantaan on sisällytetty tärkeitä selvennyksiä, jotka koskevan 
tieteellisen neuvoston jäsenten toimikautta ja sen uusimista, tieteellisen neuvoston 
roolia, Euroopan tutkimusneuvoston hallintoa ja henkilöstöjärjestelyjä sekä 
parlamentille ja neuvostolle vuonna 2010 esitettävää tutkimusneuvoston 
rakenteiden ja mekanismien riippumatonta arviointia. 

• Ihmiset: tähän erityisohjelmaan tehtyjä muutoksia ovat muun muassa lisätyt 
maininnat ohjelman yhteyksistä muihin puiteohjelman osiin ja muihin yhteisön 
ohjelmiin, lisäykset, joilla täsmennetään tämän erityisohjelman kansainvälistä 
ulottuvuutta, tutkijoiden asianmukaisia työehtoja koskevat maininnat sekä 
yhteisrahoitukseen liittyvät ohjeet.  

Lisäksi uusille infrastruktuureille annettavan tuen kriteerejä on täsmennetty, ja uusien 
infrastruktuurien rakentamiseen liittyvien alueellisten näkökohtien tärkeys on otettu 
huomioon. 

Kantasoluihin liittyvän tutkimuksen osalta komissio oli hyväksynyt parlamentin tarkistuksen 
mukaisesti muutettuun ehdotukseensa artiklan, jossa mainitaan tutkimusalat, joita 
seitsemännessä puiteohjelmassa ei rahoiteta. Myös neuvosto on sisällyttänyt tämän artiklan 
yhteiseen kantaansa, ja komissio on antanut julistuksen, jossa vahvistetaan noudatettava 
käytäntö (ks. liite). 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio katsoo neuvoston 25. syyskuuta 2006 määräenemmistöllä hyväksymän yhteisen 
kannan osoittavan, että neuvoston kanta on huomattavan lähellä Euroopan parlamentin ja 
komission näkemyksiä. Yhteisessä kannassa otetaan huomioon suuri osa Euroopan 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemistä ja komission muutettuun ehdotukseensa 
hyväksymistä tarkistuksista. Näin ollen komissio tukee neuvoston yhteistä kantaa. 
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LIITE 

Euroopan komissio ehdottaa, että ihmisalkion kantasolujen tutkimukseen myönnettävästä 
EU:n rahoituksesta päätettäessä seitsemännessä puiteohjelmassa sovelletaan samoja eettisiä 
periaatteita kuin kuudennessa puiteohjelmassa.  

Euroopan komissio ehdottaa näiden eettisten periaatteiden käytön jatkamista, koska niiden 
avulla on kokemuksen pohjalta voitu kehittää vastuullinen lähestymistapa tätä hyvin lupaavaa 
tieteenalaa varten. Periaatteet ovat osoittautuneet toimiviksi tutkimusohjelmassa, johon 
osallistuu tutkijoita useista maista, joissa sovellettava sääntely vaihtelee paljon.  

(1) Seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa päätöksessä seuraavat kolme tutkimusalaa 
suljetaan nimenomaisesti yhteisön rahoituksen ulkopuolelle:  

• lisääntymistarkoituksessa tehtävään ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,  

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

• tutkimus, jossa pyritään luomaan ihmisalkioita ainoastaan tutkimustarkoituksiin 
tai kantasolujen tuottamista varten, esimerkiksi somaattisten solujen tuman siirron 
avulla.  

(2) Tutkimustoimia, jotka ovat kiellettyjä kaikissa jäsenvaltioissa, ei rahoiteta. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.  

(3) Seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan päätökseen ja säännöksiin eettisistä periaatteista, 
joiden mukaisesti ihmisalkion kantasolujen tutkimukseen myönnetään yhteisön 
rahoitusta, ei liity arvoarvostelmaa sääntelystä tai eettisistä periaatteista, joita 
tällaiseen tutkimukseen sovelletaan jäsenvaltioissa.  

(4) Euroopan komissio ei sisällytä ehdotuspyyntöihin nimenomaista pyyntöä ihmisalkion 
kantasolujen käytöstä. Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen mahdollisesta käytöstä 
päättävät tutkijat tutkimustavoitteidensa mukaan. Käytännössä selvästi suurin osa 
kantasolujen tutkimukseen osoitetusta yhteisön rahoituksesta on myönnetty 
tutkimukseen, jossa käytetään aikuisen kantasoluja. Ei ole syytä olettaa, että tämä 
muuttuisi merkittävästi seitsemännessä puiteohjelmassa.  

(5) Kaikki hankkeet, joissa ehdotetaan ihmisalkion kantasolujen käyttöä, on hyväksyttävä 
tieteellisessä arvioinnissa, jossa riippumattomat tieteelliset asiantuntijat arvioivat, 
onko kantasolujen käyttö tarpeen tieteellisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

(6) Tieteellisessä arvioinnissa hyväksytyistä ehdotuksista tehdään tämän jälkeen Euroopan 
komission järjestämä perusteellinen eettinen arviointi. Eettisessä arvioinnissa otetaan 
huomioon periaatteet, jotka sisältyvät EU:n perusoikeuskirjaan ja kansainvälisiin 
yleissopimuksiin. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi Oviedossa 4. huhtikuuta 1997 
allekirjoitettu Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä 
ja sen lisäpöytäkirjat sekä Unescon yleismaailmallinen julistus ihmisen geeniperimästä 
ja ihmisoikeuksista. Eettisessä arvioinnissa myös tarkistetaan, että ehdotuksissa 
noudatetaan tutkimuksen suoritusmaassa voimassa olevia sääntöjä.  
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(7) Erityisissä tapauksissa voidaan tehdä eettinen arviointi hankkeen toteutusaikana.  

(8) Hankkeille, joissa ehdotetaan ihmisalkion kantasolujen käyttöä, on pyydettävä 
asianomaisilta kansallisilta tai paikallisilta eettisiltä toimikunnilta hyväksyntä ennen 
hankkeen aloittamista. Kaikkia vanhempien suostumukseen, taloudellisten 
houkuttimien käytön kieltoon jne. liittyviä kansallisia sääntöjä ja menettelyjä on 
noudatettava. Tässä yhteydessä tarkistetaan, sisältääkö hanke viittauksia lupa- ja 
valvontatoimenpiteisiin, jotka tutkimuksen suoritusmaan toimivaltaiset viranomaiset 
suorittavat.  

(9) Tieteellisessä arvioinnissa, kansallisessa tai paikallisessa eettisessä arvioinnissa ja 
Euroopan komission järjestämässä eettisessä arvioinnissa hyväksytyt ehdotukset 
esitetään hyväksyttäväksi ehdotuskohtaisesti jäsenvaltioille, jotka kokoontuvat 
sääntelykomiteassa. Ihmisalkion kantasolujen käyttöön liittyvää ehdotusta ei rahoiteta, 
jos jäsenvaltiot eivät anna sille hyväksyntäänsä.  

(10) Euroopan komissio jatkaa toimia levittääkseen yhteisön rahoittamasta 
kantasolututkimuksesta saatuja tuloksia laajalti kaikkien tutkijoiden käyttöön, jotta ne 
hyödyttäisivät potilaita kaikissa maissa. 

(11) Euroopan komissio tukee toimia ja aloitteita, joilla edistetään ihmisalkion 
kantasoluihin liittyvän tutkimuksen koordinointia ja järkeistämistä vastuullisten 
eettisten periaatteiden puitteissa. Komissio tukee erityisesti eurooppalaista rekisteriä 
ihmisalkion kantasolulinjoista. Tällainen rekisteri mahdollistaa Euroopassa 
käytettävien ihmisalkion kantasolujen seurannan. Se myös edistää niiden käytön 
maksimointia tutkijoiden keskuudessa, jolloin voidaan välttää tarpeetonta uusien 
kantasolulinjojen tuottamista.  

(12) Euroopan komissio jatkaa nykyistä käytäntöä, jonka mukaan sääntelykomitean 
hyväksyttäväksi ei esitetä ehdotuksia, joihin sisältyvissä tutkimustoimissa 
ihmisalkioita tuhotaan esimerkiksi kantasolujen tuottamiseksi. Tämän tutkimusvaiheen 
sulkeminen pois rahoituksen piiristä ei estä yhteisöä rahoittamasta seuraavia vaiheita, 
joihin liittyy ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 




