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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija haluaa tehdä seuraavat huomautukset:

– seitsemäs puiteohjelma jatkaa vahvasti samoilla linjoilla kuin parhaillaan käynnissä 
oleva tutkimuksen kuudes puiteohjelma; uutuutena ehdotukseen liittyy kuitenkin eräs 
uusi osatekijä eli Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) perustaminen, joka edistää 
osaltaan eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämistä;

– hyväksyy komission ehdotuksen siitä, että Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) 
hallinnosta huolehtii tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista muodostuva 
tieteellinen neuvosto; suosittelee, että kyseiset edustuselimet takaavat naisten ja 
miesten yhtäläiset mahdollisuudet ja käyttävät yksinkertaisia menettelyjä pyyntöjen 
laatimisessa ja ensisijaisten tavoitteiden määrittelyssä;

– katsoo, että Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on perustettava EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklan mukaisesti, jossa määrätään, että "yhteisö voi 
perustaa yhteisyrityksiä tai muita järjestelmiä, jotka ovat tarpeen, jotta yhteisön 
tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevat toimintaohjelmat voidaan 
panna täytäntöön asianmukaisesti";

– korostaa, että Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) on edistettävä, levitettävä, 
siirrettävä ja hyödynnettävä tutkimustoimintaa tietämyksen kehityksen ja sen 
soveltamisen pääasiallisilla aloilla Euroopan tieteellisen, teknisen, taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen varmistamiseksi; 

– korostaa sen merkitystä, että Euroopan tutkimusneuvostolla (ERC) on oltava 
käytössään riittävät taloudelliset resurssit, sen on harjoitettava toimintaansa itsenäisesti 
ja riippumattomasti ja sen on käytettävä toiminnassaan yksinkertaisia ja avoimia 
menettelyjä;

– suosittelee, että Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) julkaisee säännöllisesti saavutetut 
tulokset ja antaa ne kaikkien käyttöön;

– pitää tärkeänä, että Euroopan tutkimusneuvostolle (ERC) on ominaista laaja
riippumattomuus ja että sen hallinto kuuluu riippumattomista korkean tason edustajista 
muodostuvalle tieteelliselle neuvostolle;

– korostaa, että perustutkimukselle, joka usein toimii soveltavan tutkimuksen perustana, 
on annettava keskeinen asema tutkijoiden koulutuksessa;

– katsoo, että tämän ohjelman avulla on luotava yleiseurooppalainen järjestelmä, jonka 
tarkoituksena on tukea tutkijoita, insinöörejä ja opiskelijoita, jotka ovat mukana uuden 
tietämyksen, uusien tuotteiden, menettelyjen ja menetelmien tuottamisessa uusien, 
teknologisen kehityksen näkymien avaamiseksi;
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TARKISTUKSET

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

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 kappale

(4) ”Tieteen eturintamassa olevaa 
tutkimusta” koskevat ehdotukset olisi 
arvioitava vertaisarviointia käyttäen 
yksinomaan niiden laadukkuuden 
perusteella, ja etusijalle olisi asetettava 
monitieteiset ja riskialttiit pioneerihankkeet. 
Vakiintuneiden tutkimusryhmien ohella olisi 
otettava huomioon myös uudet ryhmät ja 
vähemmän kokemusta omaavat tutkijat.

(4) ”Tieteen eturintamassa olevaa 
tutkimusta” koskevat ehdotukset olisi 
arvioitava vertaisarviointia käyttäen 
yksinomaan niiden laadukkuuden 
perusteella, ja etusijalle olisi asetettava 
monitieteiset ja riskialttiit tutkimus- ja 
pioneerihankkeet. Vakiintuneiden 
tutkimusryhmien ohella olisi otettava 
huomioon myös uudet ryhmät ja vähemmän 
kokemusta omaavat tutkijat. Erityisesti olisi 
otettava huomioon hankkeet, joiden 
yhteydessä uusien eurooppalaisten 
verkostojen ja yhteistyön luominen on 
etusijalla.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 10 kappale

(10) 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.

(10) Puiteohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
yhteisön muita toimia, erityisesti 
rakennerahastoja, maataloutta, koulutusta, 
kulttuuria, tiedotusvälineitä, 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 3

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Johdanto-osan 13 kappale

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

(13) Tähän ohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
eettisiä perusperiaatteita, joihin kuuluvat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät eettiset perusperiaatteet, ja 
korostettava tutkimuksen arvoa 
kansalaisten ja ihmiskunnan kannalta
ottaen huomioon erilaiset eettiset 
näkemykset ja kulttuurinen 
monimuotoisuus.

Perustelu

Tutkimus on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan tilanteessa, jossa jännittynyt suhde 
toisaalta tutkimuksen huomattavan kehityksen ja toisaalta yhteiskunnan vaatimusten sekä sen 
taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen rakenteiden välillä tuo mukanaan sekä myönteisiä 
että tuhoisia seurauksia. On välttämätöntä paneutua tutkimukseen liittyviin eettisiin 
kysymyksiin sekä monenlaisiin kulttuurisiin näkökohtiin.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 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.

Tarkistus 5
4 artiklan 3 kohta

3. Euroopan tutkimusneuvosto muodostuu 
riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta 
ja sitä tukevasta erityisestä 
täytäntöönpanorakenteesta siten kuin 
liitteessä I selostetaan. Euroopan 
tutkimusneuvosto noudattaa toiminnassaan 

3. Euroopan tutkimusneuvosto muodostuu 
riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta 
ja sitä tukevasta erityisestä 
täytäntöönpanorakenteesta siten kuin 
liitteessä I selostetaan. Euroopan 
tutkimusneuvosto noudattaa toiminnassaan 
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tieteen huippulaadun, itsenäisyyden, 
tehokkuuden ja avoimuuden periaatteita.

tieteen huippulaadun, itsenäisyyden, 
tehokkuuden ja avoimuuden periaatteita.
Molemmat elimet takaavat naisten ja 
miesten yhtäläiset oikeudet.

Tarkistus 6
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 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 6 kohta

6. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
komitealle erityisohjelman täytäntöönpanon 
yleisestä edistymisestä.

6. 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.
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Tarkistus 8
8 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 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 
varmistaa luotettava arviointi.
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