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LYHYET PERUSTELUT

1. Erityisohjelman tarkoituksena on edistää ja tukea eurooppalaista huippututkimusta 
tiivistämällä tutkimuskeskusten, yliopistojen, julkisen vallan ja teollisuuden, johon 
lasketaan mukaan myös pk-yritykset, välistä yhteistyötä. Yhteistyö sekä tietojen ja 
taitojen vaihto ovat perustekijöitä, joilla taataan tutkimuksen luovuus, vapaus ja 
kehitys, jotka ovat keksintöjen edellytys. On tärkeää, että teollisuuden ja yliopistojen 
tai tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön perustuvien hankkeiden lähtökohtana ei ole 
erityisesti voitontavoittelu. Yliopistojen on voitava itsenäisesti yksilöidä tutkimuksen 
ensisijaiset tavoitteet, eikä tätä pidä alistaa teollisuuden vaatimuksille.

2. Perustutkimusta, jonka yritykset usein laiminlyövät – mutta jota ilman soveltavaa 
tutkimusta ei voi olla – on edistettävä, myös teollisuuden ja pk-yritysten 
kumppanuushankkein, ja sen on oltava kaikkien kansalaisten ulottuvilla ja 
hyödynnettävissä.

3. Vaikka patentit voivat edistää investointeja tutkimukseen ja teollis- ja tekijänoikeudet 
voivat edesauttaa tutkimustyön rahoittamista, on ehdottomasti vältettävä 
synnyttämästä monopoleja tietyille aloille, rajoitettava "catch-all-patentteja" ja 
lyhennettävä ajanjaksoa, jona keksintö on patentin alainen. Euroopan on myös 
kansainvälisesti pyrittävä asettamaan rajoja sille, mikä on patentoitavissa (elävät 
organismit, DNA ja ihmisen perimä). Farmakologian alalla patentit ja hinnat eivät saa 
olla esteenä tasavertaisemmille mahdollisuuksille saada hoitoa, ja vakavien 
epidemioiden yhteydessä olisi voitava keskeyttää niiden soveltaminen, kuten jo on 
päätetty sellaisten tautien kuten aidsin yhteydessä WTO:n sopimusten perusteella.

4. Seitsemännen puiteohjelman yhteydessä rahoitetun tutkimuksen ja yliopistoissa 
tehtävän tai julkisesti rahoitetun tutkimuksen on oltava kaikkien ulottuvilla ja laajasti 
levitettävissä ja jaettavissa, ja sille on oltava ominaista taitojen ja tietojen vaihto. 
Eurooppalaisen tutkimuksen on pyrittävä lisäämään osaamista ja yhteistä hyvää.

5. Seitsemännessä puiteohjelmassa suunniteltujen kansainvälisten yhteistyöhankkeiden 
yhteydessä on tiedeyhteistyön pääperiaatteina oltava kokemusten vaihdosta ja 
molemminpuolisesta osaamisesta saatava lisäarvo ja yhteisten tutkimushankkeiden 
käynnistäminen ja toteuttaminen.

6. Uusi tieto- ja viestintäteknologia voi muodostaa ainutlaatuisen välineen, jolla voidaan 
vaalia oikeutta välittää tietoa, osallistua ja saada tietoa. Seitsemännen puiteohjelman 
tieto- ja viestintäteknologiahankkeiden on autettava kaventamaan digitaalista kuilua, 
joka liittyy käyttöedellytykset takaavan tekniikan ja tiedon saatavuutta koskeviin 
eroihin maiden välillä ja maiden sisällä ja pohjoisen ja etelän välillä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Puiteohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
yhteisön muita toimia, erityisesti 
rakennerahastoja, maataloutta, koulutusta, 
kilpailukykyä, innovointia, teollisuutta, 
terveyttä, kuluttajansuojaa, työllisyyttä, 
energiaa, liikennettä ja ympäristöä koskevia 
toimia, jotka ovat tarpeen, jotta saataisiin 
aikaan Lissabonin tavoitteiden edellyttämä 
strategisten toimenpiteiden kokonaisuus.

(4) Puiteohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
yhteisön muita toimia, erityisesti 
rakennerahastoja, maataloutta, koulutusta,
kulttuuria, kilpailukykyä, innovointia, 
teollisuutta, terveyttä, kuluttajansuojaa, 
työllisyyttä, energiaa, liikennettä ja 
ympäristöä koskevia toimia, jotka ovat 
tarpeen, jotta saataisiin aikaan Lissabonin 
tavoitteiden edellyttämä strategisten 
toimenpiteiden kokonaisuus.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Yhteisö on tehnyt perustamissopimuksen 
170 artiklan nojalla useita tutkimuksen alaa 
koskevia kansainvälisiä sopimuksia, ja 
kansainvälistä tutkimusyhteistyötä olisi 
lujitettava, jotta yhteisö voitaisiin kytkeä 
entistä tiiviimmin osaksi maailmanlaajuista 
tutkimusyhteisöä. Erityisohjelman olisi sen 
vuoksi oltava avoin kaikille maille, jotka 
ovat tehneet asiaa koskevat sopimukset, ja 
lisäksi sen olisi oltava hankekohtaisesti 
avoin kolmansien maiden yksiköille ja 
kansainvälisille tieteellisen yhteistyön 
järjestöille, jos niiden osallistuminen on 
molemminpuolisen edun mukaista.

(8) Yhteisö on tehnyt perustamissopimuksen 
170 artiklan nojalla useita tutkimuksen alaa 
koskevia kansainvälisiä sopimuksia, ja 
kansainvälistä tutkimusyhteistyötä olisi 
lujitettava, jotta yhteisö voitaisiin kytkeä 
entistä tiiviimmin osaksi maailmanlaajuista 
tutkimusyhteisöä. Erityisohjelman olisi sen 
vuoksi oltava avoin kaikille maille, jotka 
ovat tehneet asiaa koskevat sopimukset, ja 
vahvistettava myös yhteistyötä niiden 
maiden kanssa, jotka eivät ole tehneet 
tällaisia sopimuksia, ja sen olisi oltava 
hankekohtaisesti avoin kolmansien maiden 
yksiköille ja kansainvälisille tieteellisen 
yhteistyön järjestöille, jos niiden 
osallistuminen on yhteisen hyvän ja
molemminpuolisen edun mukaista.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tähän ohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
eettisiä perusperiaatteita, joihin kuuluvat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät eettiset periaatteet.

(9) Tähän ohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
eettisiä perusperiaatteita, joihin kuuluvat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät eettiset periaatteet, ja teroitettava 
tutkimuksen sivistyksellistä ja humanistista 
arvoa eettistä ja kulttuurista 
monimuotoisuutta kunnioittaen.

Perustelu

Tutkimukseen liittyy nyt enemmän kuin koskaan jännitteitä – joskus hedelmällisiä ja toisinaan 
haitallisia – kun se etenee roimin harppauksin ja kohtaa yhteiskunnan ja sen taloudellisen, 
poliittisen ja kulttuurisen rakenteen. Meidän olisi pysähdyttävä hetkeksi miettimään etiikkaan 
ja moniin kulttuurisiin näkökohtiin liittyviä asioita tutkimusmaailmassa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Puiteohjelman olisi edistettävä kestävää 
kehitystä.

(10) Puiteohjelman on edistettävä kestävää 
kehitystä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Ehdotuspyyntöjen 
yksinkertaistamiseksi ja niiden 
kustannusten alentamiseksi komission olisi 
luotava tietokanta edellytyksenä 
ehdotuspyyntöihin osallistujien 
rekisteröinnille.

Perustelu

Tarkoitus on helpottaa eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja ehdotuspyynnöistä 
kiinnostuneiden tahojen osallistumista ohjelmaan.
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Tarkistus 6
7 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio huolehtii tutkimustulosten 
arvioinnista ja tiedottaa omasta 
panoksestaan dynaamiseen 
tietoyhteiskuntaan Euroopassa.

Perustelu

Komission on osoitettava, että ohjelman tavoite eli dynaaminen tietoyhteiskunta Euroopassa 
on todella saavutettu.

Tarkistus 7
8 artiklan 5 kohta

5. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
komitealle erityisohjelman täytäntöönpanon 
yleisestä edistymisestä ja antaa sille tietoja 
kaikista tässä ohjelmassa rahoitetuista TTK-
toimista.

5. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
komitealle ja asiasta vastaavalle Euroopan 
parlamentin valiokunnalle erityisohjelman 
täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä ja 
antaa sille tietoja kaikista tässä ohjelmassa 
rahoitetuista TTK-toimista.

Perustelu

Komissio esittää tässä kohdassa säännökset, jotka koskevat komitologiamenettelyä neuvoston 
kanssa tehtävän yhteistyön osalta. On syytä tiedottaa ohjelman täytäntöönpanosta myös 
toiselle budjettivallan käyttäjälle.

Tarkistus 8
8 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Komissio esittää tämän säädöksen sekä 
erityisohjelman täytäntöönpanoa koskevan 
kertomuksen toimivaltaisille elimille 
hyvissä ajoin uutta käsittelyä varten, jotta 
säädöksen muuttamista koskeva menettely 
voidaan saattaa päätökseen vuoden 2010 
loppuun mennessä.

Perustelu

Tarkistamalla säädöstä sen suunnitellun voimassaoloajan aikana (väliarviointi) luodaan 
mahdollisuus reagoida täytäntöönpanon esteisiin tai muihin kehityskulkuihin arvioinnin ja 
mahdollisesti tehtävien korjausten yhteydessä. Ohjelman käytännön aloitusvaiheen vuoksi 
tarkistamisen ajankohta on vuosi ohjelman keston puolivälin jälkeen. Näin on tarkoitus 
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varmistaa luotettava arviointi.

Tarkistus 9
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

johdanto-osan 2 kappale

Koko erityisohjelmaa koskevana yleisenä 
tavoitteena on, että samalla kun edistetään 
huippuosaamisen terävintä kärkeä edustavaa 
tutkimusta, tulee edistää myös kestävää 
kehitystä.

Tutkimuksen ensisijaisena tehtävänä on 
oltava tiedon lisääminen. Koko 
erityisohjelmaa koskevana yleisenä 
tavoitteena on, että samalla kun edistetään 
huippuosaamisen terävintä kärkeä edustavaa 
tutkimusta, tulee lisätä tietoa ja edistää 
myös kestävää kehitystä. Tutkimus on 
tärkeä sosiaalisen osallisuuden, aktiivisen 
osallistumisen ja aktiivisen 
kansalaisuuden, talouskasvun, 
kilpailukyvyn, terveyden ja elämänlaadun 
edistämisväline.

Perustelu

Tutkimus ja tiede kietoutuvat yhä useammin yhteen kilpailukyvyn, talouden tai 
tuotantopanosten ja teollisuuden etujen kanssa. Tieteellisen tutkimuksen on tähdättävä ennen 
kaikkea tiedon lisäämiseen.

Tarkistus 10
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Kun hankkeisiin liittyy yliopistojen ja 
teollisuuden kumppanuustoimintaa, 
komissio huolehtii perustutkimuksen ja 
soveltavan tutkimuksen tulosten 
levittämisestä, jos ne koskevat yleistä etua 
ja edistävät yhteistä hyvää.

Perustelu

Lissabonin toimintasuunnitelmassa asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi eurooppalaisen 
tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena olisi oltava tiedon levittäminen ja demokratisointi. 
Seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa, joihin sisältyy yliopistojen ja 
teollisuuden välistä yhteistyötä, on huolehdittava siitä, että tutkimusta tehdään aiheista, joilla 
ei ole suoria teollisia vaikutuksia, ja että tutkimustulokset ovat kaikkien kansalaisten 
ulottuvilla ja hyödynnettävissä, etenkin kun tulokset antavat mahdollisuuden 
yhteiskunnallisiin parannuksiin ja yhteiskunnan kehittämiseen.
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Tarkistus 11
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Tulosten 
levittäminen, tietämyksen siirto ja eri toimijoiden laajempi osallistaminen, 4 a luetelmakohta 

(uusi)

– toteuttamalla yhteistyössä eri 
sidosryhmien (julkishallinto, käyttäjät, 
teollisuus, kansalaisyhteiskunta) 
muodostamien verkkojen kanssa erityisiä 
koulutusaloitteita, joiden tarkoituksena on 
kerätä tietoa ja kertoa myönteisistä 
kokemuksista ja myös "epäonnistumisista", 
jotka ovat luonnollinen osa hankkeiden 
toteutusta ja joista on otettava opiksi;

Tarkistus 12
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Kansainvälinen yhteistyö, johdantolause

Kansainvälisillä yhteistyötoimilla tuetaan 
unionin kansainvälistä tiede- ja 
teknologiapolitiikkaa, jolla on kaksi toisiinsa 
sidoksissa olevaa tavoitetta:

Kansainvälisillä yhteistyötoimilla tuetaan 
unionin kansainvälistä tiede- ja 
teknologiapolitiikkaa, jolla on kolme
toisiinsa sidoksissa olevaa tavoitetta:

Tarkistus 13
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Kansainvälinen yhteistyö, 1 luetelmakohta

– tukea ja edistää Euroopan kilpailukykyä
muodostamalla strategisia tieteen ja 
teknologian alan tutkimuskumppanuuksia 
kolmansien maiden (mukaan luettuina sekä 
pitkälle teollistuneet taloudet että nousevat 
taloudet) kanssa ja mobilisoimalla
kolmansien maiden parhaat tutkijat 
työskentelemään Eurooppaan ja Euroopan 
kanssa yhteistyössä;

– tukea ja edistää tutkimushankkeita, joilla 
on yleismaailmallinen arvo, muodostamalla 
strategisia tieteen ja teknologian alan 
tutkimuskumppanuuksia kolmansien maiden 
(mukaan luettuina sekä pitkälle teollistuneet 
taloudet että nousevat taloudet) kanssa ja 
tukemalla kolmansien maiden tutkijoiden 
liikkuvuutta luoden näille parhaat 
mahdolliset edellytykset työskennellä 
Euroopassa ja Euroopan kanssa yhteistyössä
ja helpottamalla heidän palaamistaan 
myöhemmin kotimaahansa;

Perustelu

On kannustettava avaamaan Euroopan tutkimusjärjestelmä ulkomaisille tutkijoille luomalla 
heille mahdollisimman hyvät edellytykset jatkaa kotimaahan palattuaan yhteistyötä Euroopan 
kanssa ja hyödyntää yhteisten tutkimusten tuloksia. Lisäksi kansainvälisissä 
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yhteistyöhankkeissa sekä maiden välillä että erilaisten tutkijaryhmien välillä prioriteetit on 
otettava huomioon tasapuolisesti ja tasapainoisesti.

Tarkistus 14
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Kansainvälinen yhteistyö, 1 a luetelmakohta (uusi)

– huolehtia siitä, että tutkimuksesta, jolla 
on yleismaailmallinen arvo, saatavat
tulokset ja hyöty ovat laajamittaisesti 
kaikkien ulottuvilla ja hyödynnettävissä;

Tarkistus 15
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Kansainvälinen yhteistyö, 2 luetelmakohta

– tarkastella kolmansia maita koskevia tai 
luonteeltaan maailmanlaajuisia 
erityisongelmia yhteisten etunäkökohtien ja 
yhteisen hyödyn pohjalta.

– tarkastella kolmansia maita koskevia tai 
luonteeltaan maailmanlaajuisia 
erityisongelmia vahvistaen samalla 
maailmanlaajuisen yhteistyön sekä 
osaamisen ja tietojen jakamisen käsitettä.

Tarkistus 16
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta

EU:n kansainvälisessä tiedeyhteistyössä 
painotetaan ja kehitetään yhteistyötä, jossa 
voidaan luoda, jakaa ja käyttää hyväksi 
tietämystä tasa-arvoisten 
tutkimuskumppanuuksien avulla. 
Yhteistyössä otetaan huomioon 
kumppanuusmaiden kansallinen, 
alueellinen ja sosioekonominen tilanne sekä 
osaamisperusta. Strategiana on edistää EU:n 
kilpailukykyä ja koko maapallon kestävää 
kehitystä muodostamalla EU:n ja 
kolmansien maiden kahdenvälisiä, 
alueellisia ja maailmanlaajuisia 
kumppanuuksia, jotka ovat kummankin 
osapuolen edun mukaisia ja tuovat 
molemmille hyötyä. Tätä silmällä pitäen 
EU:n asemaa maailmanlaajuisena toimijana 
olisi lujitettava myös toteuttamalla 

EU:n kansainvälisessä tiedeyhteistyössä 
painotetaan ja kehitetään yhteistyötä, jossa 
voidaan luoda, jakaa ja käyttää hyväksi 
tietämystä tasa-arvoisten 
tutkimuskumppanuuksien avulla. 
Yhteistyössä otetaan huomioon 
kansainvälinen, kansallinen, alueellinen ja 
sosioekonominen tilanne sekä 
osaamisperusta ja Euroopan sekä 
kumppanuusmaiden ensisijaiset tavoitteet. 
Strategiana on edistää EU:n kilpailukykyä ja 
koko maapallon kestävää kehitystä 
muodostamalla EU:n ja kolmansien maiden 
kahdenvälisiä, alueellisia ja 
maailmanlaajuisia kumppanuuksia, jotka 
ovat yleisen ja yhteisen edun mukaisia. Tätä 
silmällä pitäen EU:n asemaa 
maailmanlaajuisena toimijana olisi 
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monenvälisiä kansainvälisiä 
tutkimusohjelmia. Tuettavat kansainväliset 
yhteistyötoimet kytketään yleispoliittisiin 
kysymyksiin, jotta niiden avulla voitaisiin 
edistää maapallon kestävää kehitystä ja sen 
puitteissa EU:n kansainvälisten sitoumusten 
täyttämistä, eurooppalaisten arvojen esille 
tuomista, kilpailukykyä, sosioekonomista 
kehitystä, ympäristönsuojelua ja 
hyvinvointia.

lujitettava myös toteuttamalla monenvälisiä 
kansainvälisiä tutkimusohjelmia. Tuettavat 
kansainväliset yhteistyötoimet kytketään 
yleispoliittisiin kysymyksiin, jotta niiden 
avulla voitaisiin edistää maapallon kestävää 
kehitystä ja sen puitteissa EU:n 
kansainvälisten sitoumusten täyttämistä ja
tulosten esille tuomista kilpailukyvyn, 
sosioekonomisen kehityksen, 
ympäristönsuojelun ja hyvinvoinnin 
parantamiseksi.

Tarkistus 17
Liite I, Aihealueet, Lähestymistapa, 4 a kohta (uusi)

Kansanterveyteen liittyvien ennaltaehkäisy-
ja tiedotustoimien ei pidä kuulua 
yksinomaan terveysministeriöiden, 
tutkimuskeskusten ja sairaaloiden 
toimivaltaan. On pyrittävä luomaan 
synergiaa koulutussektorin kanssa, jotta 
voitaisiin toteuttaa kohdennettuja 
terveyskasvatukseen ja tautien 
ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia (kurssit, 
filmit, oppaat).

Tarkistus 18
Liite I, Aihealueet, Tieto- ja viestintäteknologiat, Tavoite

Tavoitteena on parantaa Euroopan yritysten
kilpailukykyä ja luoda edellytykset sille, että 
Eurooppa pystyy hallitsemaan ja 
muovaamaan tieto- ja 
viestintäteknologioiden tulevaa kehitystä 
siten, että Euroopan yhteiskunnan ja 
talouden vaatimuksiin voidaan vastata.
Toimet vahvistavat Euroopan tieteellistä ja 
teknologista perustaa ja varmistavat sen 
johtavan aseman tieto- ja 
viestintäteknologiassa koko maailmassa, 
synnyttävät ja edistävät innovointia tieto- ja 
viestintäteknologian käytön kautta ja 
takaavat, että tieto- ja viestintäteknologiassa 
saavutettu edistys muunnetaan nopeasti 
Euroopan kansalaisia, yrityksiä, teollisuutta 

Tavoitteena on parantaa Euroopan tieto- ja 
viestintäteknologia-alan kilpailukykyä ja 
luoda edellytykset sille, että Eurooppa 
pystyy luomaan tietoyhteiskunnan, joka on 
avoin ja kattava ja jossa kunnioitetaan 
ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta sekä
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, kuten 
tietoyhteiskuntahuippukokouksessa 
Tunisiassa peräänkuulutettiin, ja joka 
auttaa ratkaisemaan tieto- ja 
viestintäteknologian kehitykseen eri 
maiden välillä ja niiden sisällä liittyvän 
suuren epätasa-arvon. Toimet vahvistavat 
Euroopan tieteellistä ja teknologista perustaa 
ja varmistavat sen johtavan aseman tieto- ja 
viestintäteknologiassa koko maailmassa, 
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ja hallintoa hyödyttäviksi sovelluksiksi. synnyttävät ja edistävät innovointia ja 
kehitystä tieto- ja viestintäteknologian 
käytön kautta ja takaavat, että tieto- ja 
viestintäteknologiassa saavutettu edistys 
muunnetaan nopeasti Euroopan kansalaisia,
yliopistoja ja tutkimuskeskuksia, yrityksiä, 
teollisuutta ja hallintoa hyödyttäviksi 
sovelluksiksi samoin kuin niitä nopean 
talouskasvun maita ja kehitysmaita
hyödyttäviksi sovelluksiksi, joiden kanssa 
on jo verkotettuja yhteistyöhankkeita 
(EUMEDIS ja EUMEDCONTACT 
Välimeren alueella, @LIS Latinalaisen 
Amerikan alueella, ASI@ICT Aasian 
alueella).

Perustelu

Uusi tieto- ja viestintäteknologia on yhä merkittävämmässä asemassa nyky-yhteiskunnassa. 
Se vaikuttaa hallintoon, koulutukseen, tiedonvälitykseen, teolliseen kehitykseen, ympäristöön 
ja miljardien ihmisten jokapäiväiseen elämään. Euroopan unionin on autettava kehittämään 
sellaista tietoyhteiskuntaa, jossa tekniikka, infrastruktuuri ja palvelut ovat kansalaisia 
palvelevia välineitä. Tietoyhteiskunnan kehittäminen avoimeksi ja kattavaksi tarkoittaa myös 
alueiden (maaseutualueet), yhteiskuntaluokkien (epäsuotuisassa asemassa olevat) sekä 
pohjoisen ja etelän välisen suuren kuilun kuromista umpeen.

Tarkistus 19
Liite I, Aihealueet, Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 1 kohta

Tieto- ja viestintäteknologioilla on 
ainutlaatuinen ja tunnustettu asema 
innovoinnin, luovuuden ja kilpailukyvyn 
edistäjänä kaikilla teollisuus- ja 
palvelualoilla. Niillä on olennainen merkitys 
vastattaessa keskeisiin yhteiskunnan 
haasteisiin ja uudenaikaistettaessa julkisia 
palveluja. Lisäksi ne tukevat kehitystä 
kaikilla tieteen ja teknologian aloilla. 
Euroopan on siksi hallittava ja muovattava
tieto- ja viestintäteknologian tulevaa 
kehitystä ja varmistettava, että tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvat palvelut ja 
tuotteet otetaan käyttöön ja että niitä 
käytetään niin, että ne tuovat 
mahdollisimman suuren hyödyn 
kansalaisille ja yrityksille.

Tieto- ja viestintäteknologioilla on 
ainutlaatuinen ja tunnustettu asema 
innovoinnin, luovuuden ja kilpailukyvyn 
edistäjänä kaikilla teollisuus- ja 
palvelualoilla. Tieto- ja viestintäteknologiat 
voivat myös olla tärkeässä asemassa tiedon, 
osaamisen ja tutkimustulosten 
levittämisessä ja näiden saatavuuden 
varmistamisessa. Niillä on olennainen 
merkitys vastattaessa keskeisiin 
yhteiskunnan haasteisiin ja 
uudenaikaistettaessa julkisia palveluja. 
Lisäksi ne tukevat kehitystä kaikilla tieteen 
ja teknologian aloilla. Ne auttavat 
parantamaan ja monipuolistamaan tietojen 
saatavuutta, ja niiden on oltava 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kannustava tekijä. Euroopan on siksi 
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kannustettava kehittämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa avoimeen ja kattavaan 
suuntaan ja varmistettava, että tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvat palvelut ja 
tuotteet otetaan käyttöön ja että niitä 
käytetään niin, että ne tuovat 
mahdollisimman suuren hyödyn 
kansalaisille ja yrityksille.

Tarkistus 20
Liite I, Aihealueet, Tieto- ja viestintäteknologiat, Sovellusten tutkimus, ensimmäisen 

luetelmakohdan 2 alaluetelmakohta

– Hallinto. Tieto- ja viestintäteknologian 
monitieteinen käyttö julkisessa hallinnossa 
yhdistettynä organisaatiomuutoksiin ja 
uusiin taitoihin siten, että voidaan tarjota 
innovatiivisia ja kansalaiskeskeisiä palveluja 
kaikille; kehittynyt tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuva tutkimus ja 
ratkaisut, joilla parannetaan demokratiaa ja 
demokratiaan osallistumista, julkisen 
sektorin palvelujen toimivuutta ja laatua 
sekä vuorovaikutusta viranomaisten kanssa 
ja niiden kesken ja tuetaan lainsäädännöllisiä 
ja poliittisia prosesseja demokratian kaikissa 
vaiheissa.

– Hallinto. Tieto- ja viestintäteknologian 
monitieteinen käyttö julkisessa hallinnossa 
yhdistettynä organisaatiomuutoksiin, 
prosessien uudelleensuunnitteluun ja 
uusiin taitoihin siten, että voidaan tarjota 
innovatiivisia ja kansalaiskeskeisiä palveluja 
kaikille; kehittynyt tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuva tutkimus ja 
ratkaisut, joilla parannetaan demokratiaa ja 
demokratiaan osallistumista, julkisen 
sektorin palvelujen toimivuutta ja laatua 
sekä vuorovaikutusta viranomaisten kanssa 
ja niiden kesken ja tuetaan lainsäädännöllisiä 
ja poliittisia prosesseja demokratian kaikissa 
vaiheissa.

Tarkistus 21
Liite I, Aihealueet, Tieto- ja viestintäteknologiat, Sovellusten tutkimus, toisen luetelmakohdan 

2 a alaluetelmakohta (uusi)

– Kulttuuriperinnön ja siihen osana 
kuuluvan ihmisen asuinympäristön
suojelu, säilyttäminen ja arvostaminen: 
ihmisen elinympäristön, johon kuuluu mm.
rakennettu ympäristö, kaupunkialueet ja 
maisema, ympäristöystävällisen ja kestävän 
hallinnan mahdollistava teknologia sekä 
kulttuuriperinnön suojelun, säilyttämisen 
ja optimaalisen käytön ja integroinnin 
mahdollistava teknologia, johon sisältyvät 
ympäristövaikutusten arviointi, 
riskinarviointimallit ja -välineet, edistynyt 
ja ainetta rikkomaton vaurioiden 
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diagnosointitekniikka, uudet 
restaurointituotteet ja -menetelmät ja sekä 
irtaimen että kiinteän kulttuuriomaisuuden 
kestävän hallinnan mahdollistavat 
rajoittamis- ja mukauttamisstrategiat.
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