
AD\607169FI.doc PE 367.927v03-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

2005/0188(CNS)

21.3.2006

LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännen 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman 
(2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta 
"Valmiudet"
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Valmistelija: Giovanni Berlinguer



PE 367.927v03-00 2/13 AD\607169FI.doc

FI

PA_Leg



AD\607169FI.doc 3/13 PE 367.927v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

1. Tieteellä ja tutkimuksella on oltava keskeinen asema, jotta voidaan saada aikaan 
sellainen tietoyhteiskunta, jonka Eurooppa on Lissabonin strategian perusteella 
sitoutunut rakentamaan.

2. Tieteellistä tutkimusta on ennen kaikkea pidettävä tiedon lisäämisenä. Tiede ja 
osaaminen, jotka perustuvat sellaisiin opetus- ja koulutusjärjestelmiin, joille 
eurooppalainen kulttuuri on varsin leimallista, on myös jatkossa liitettävä 
yhteiskunnallisiin arvoihin, kuten kansalaisten osallistumiseen ja yleiseen kasvuun.

3. Erityisesti yhteisön tasolla on puolustettava tiede-, tutkimus- ja tietokulttuuria ja 
levitettävä seuraavaa sanomaa: tutkimuksen on kulttuurina, ei ainoastaan 
kilpailutekijänä, oltava eurooppalaisen tutkimuspolitiikan tavoite.

4. Tutkimus on Euroopassa kriittisessä vaiheessa, ja jos mitään ei tehdä, tämä voi johtaa 
talouskasvun hidastumiseen.

5. Ero muihin perinteisiin menestyksekkäisiin maihin (Yhdysvallat ja Japani) sekä uusiin 
maihin (Kiina ja Intia) kasvaa entisestään. On välttämätöntä järkiperäistää strategiaa, 
jotta eurooppalainen tutkimuspolitiikka voisi olla sopusoinnussa muiden maiden 
politiikoiden kanssa.

6. Tieteellinen tutkimus ja tekninen kehitys ovat entistä tärkeämpiä tekijöitä 
asianmukaisesti toimivan yhteiskunnan kannalta.

7. Tutkimuksella on perustavanluontoinen merkitys hallituspolitiikan toteuttamisessa, ja 
se on yksi tärkeimmistä päätöksentekoon liittyvistä tekijöistä. Terveydenhuollon, 
kestävän kehityksen, ydinturvallisuuden ja biologisen monimuotoisuuden on 
ensisijaisesti pohjauduttava vakaaseen tieteelliseen perustaan.

8. Tarvitaan puiteohjelman ja rakennerahastojen välistä laajempaa vuorovaikutusta, jotta 
voidaan välttää ristiriidat huippuosaamiseen suunnattujen ja koheesion lisäämiseen 
tähtäävien rahoitusmuotojen välillä.

9. "Tieteellä yhteiskunnassa" on oltava keskeinen asema uudessa puiteohjelmassa ja 
etenkin "Nuoret ja tiede" -toimenpiteissä.

10. Valmiudet-ohjelma, joka rakentuu kuuden eri alan aloitteista, voi lisätä tutkimus- ja 
innovaatiokapasiteettia koko Euroopassa, jos komission ehdottamaa talousarviota ei 
muuteta.
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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) 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 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, sekä 
painotettava tutkimuksen yhteiskunnallista 
ja humanitaarista arvoa eettistä ja 
kulttuurista monimuotoisuutta 
kunnioittaen.

Perustelu

Tutkimuksessa ei ole koskaan aiemmin esiintynyt näin voimakasta – sekä hedelmällistä että 
tuhoisaa – vastakkainasettelua toisaalta merkittävien edistysaskelten ja toisaalta 
yhteiskunnan ja sen taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen rakenteiden välillä. Kun on 
kyse tutkimuksesta, meidän on syytä pysähtyä pohtimaan eettisestä ja monikulttuurisesta 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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näkökulmasta asetettuja kysymyksiä.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Puiteohjelman olisi edistettävä kestävää 
kehitystä.

(10) Puiteohjelman on edistettävä kestävää 
kehitystä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

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

Perustelu

Tarkoitus on helpottaa eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja ehdotuspyynnöistä 
kiinnostuneiden tahojen osallistumista ohjelmaan.

Tarkistus 5
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 6
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.
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Perustelu

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

Tarkistus 7
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.

Or. de

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.

Tarkistus 8
Liite I, 1 kohta, Tavoite

Tavoitteena on optimoida Euroopan 
parhaiden tutkimusinfrastruktuurien käyttö 
ja kehittäminen ja auttaa luomaan tieteen ja 
teknologian aloilla uusia Euroopan yleistä 
etua palvelevia tutkimusinfrastruktuureja 
(tai tehdä merkittäviä parannuksia jo 
käytössä oleviin infrastruktuureihin), joita 
Euroopan tiedeyhteisö tarvitsee pysyäkseen 
tutkimuksen eturintamassa ja joiden avulla 
yritykset voivat vahvistaa 
osaamisperustaansa ja teknologista 
taitotietoaan.

Tavoitteena on optimoida Euroopan 
parhaiden tutkimusinfrastruktuurien käyttö 
ja kehittäminen ja auttaa luomaan uusia 
tutkimusinfrastruktuureja mutta vasta 
perusteellisen ja riippumattoman arvion 
jälkeen, jotta voidaan tehdä parannuksia jo 
käytössä oleviin infrastruktuureihin. 
Infrastruktuurit ovat välttämättömiä 
etenkin muita heikommassa asemassa 
olevilla alueilla Euroopan unionissa, jotta 
voidaan lisätä osaamista ja teknistä 
kehitystä yhteiskunnassa.

Tarkistus 9
Liite I, 2 kohta, Lähestymistapa, 1 kohta
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Pk-yritykset ovat Euroopan teollisuuden 
ydintoimijoita. Niiden tulisi olla
avainasemassa innovoinnissa ja tietämyksen 
muuntamisessa uusiksi tuotteiksi, 
prosesseiksi ja palveluiksi. Kilpailun 
kiristyessä sisämarkkinoilla ja 
maailmanlaajuisesti Euroopan pk-yritykset 
joutuvat lisäämään osaamis- ja 
tutkimusintensiteettiään, laajentamaan 
liiketoimintaansa maantieteellisesti ja 
kansainvälistämään osaamisverkostojaan. 
Kaikilla jäsenvaltioilla on pk-yrityksille 
suunnattuja toimia, mutta ne eivät useinkaan 
kannusta yrityksiä valtioiden rajat ylittävään 
tutkimusyhteistyöhön ja teknologiansiirtoon. 
EU:n tason toimet ovat tarpeen kansallisen 
ja alueellisen tason toimien täydentämiseksi 
ja tehostamiseksi.

Pk-yritykset ovat avainasemassa 
innovoinnissa ja tietämyksen muuntamisessa 
uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi ja palveluiksi. 
Kilpailun kiristyessä sisämarkkinoilla ja 
maailmanlaajuisesti Euroopan pk-yritykset 
joutuvat lisäämään osaamis- ja 
tutkimusintensiteettiään, laajentamaan 
liiketoimintaansa maantieteellisesti ja 
kansainvälistämään osaamisverkostojaan. 
Kaikilla jäsenvaltioilla on pk-yrityksille 
suunnattuja toimia, mutta ne eivät useinkaan 
kannusta yrityksiä valtioiden rajat ylittävään 
tutkimusyhteistyöhön ja teknologiansiirtoon. 
EU:n tason toimet ovat tarpeen kansallisen 
ja alueellisen tason toimien täydentämiseksi 
ja tehostamiseksi.

Tarkistus 10
Liite I, 2 kohta, Lähestymistapa, 3 kohta

Näiden erityisten toimien lisäksi tuetaan ja 
helpotetaan pk-yritysten osallistumista 
hankkeisiin koko puiteohjelmassa. Lisäksi 
pk-yritysten tutkimustarpeet ja -valmiudet 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
kehitettäessä tutkimustoiminnan sisältöä 
"Yhteistyö"-erityisohjelman aihealueilla, 
joiden tutkimustoimet toteutetaan kooltaan 
ja mittakaavaltaan erilaisin hankkein 
tutkimuksen alasta ja aiheesta riippuen.

Näiden erityisten toimien lisäksi tuetaan ja 
helpotetaan pk-yritysten osallistumista 
hankkeisiin koko puiteohjelmassa. 
Yksinkertaisempia ja selkeämpiä 
hallinnollisia menettelyjä tullaan 
soveltamaan erityisesti pk-yrityksissä, ja pk-
yritysten kustannukset vähenevät ja ne 
hyötyvät puiteohjelman välineistä. Lisäksi 
pk-yritysten tutkimustarpeet ja -valmiudet 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
kehitettäessä tutkimustoiminnan sisältöä 
"Yhteistyö"-erityisohjelman aihealueilla, 
joiden tutkimustoimet toteutetaan kooltaan 
ja mittakaavaltaan erilaisin hankkein 
tutkimuksen alasta ja aiheesta riippuen.

Tarkistus 11
Liite I, 3 kohta, Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa Euroopan eri 
alueiden tutkimuspotentiaalia, erityisesti 
edesauttamalla ja tukemalla 
alueviranomaisista, korkeakouluista, 
tutkimuskeskuksista, yrityksistä ja muista 

Tavoitteena on vahvistaa Euroopan eri 
alueiden tutkimuspotentiaalia, erityisesti 
edesauttamalla ja tukemalla 
alueviranomaisista, korkeakouluista, 
tutkimuskeskuksista, yrityksistä ja muista 
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sidosryhmistä muodostuvien alueellisten 
"tutkimusklusterien" kehitystä koko 
Euroopassa.

sidosryhmistä muodostuvien alueellisten 
"tutkimusklusterien" kehitystä koko 
Euroopassa. Tietoalueilla on oltava yhä 
merkittävämpi asema tutkimuksessa ja 
innovaatioissa, jotta koheesiota voidaan 
edistää entisestään.

Tarkistus 12
Liite I, 3 kohta, tavoitteet, 1 a kohta (uusi)

Edistää tutkimuspolitiikoiden 
alueellistamista mukauttamalla ne
erityisiin yhteiskunnallistaloudellisiin 
tilainteisiin.

Tarkistus 13
Liite I, 3 kohta, Toimet, 3 kohta

Aluetalouksien tutkimustoimijoiden ja 
-laitosten integroinnin parantamiseen 
tähtäävät toimet, joilla tehostetaan niiden 
vuorovaikutusta klustereiden tasolla. 
Toimiin sisältyy valtioiden välisiä toimia, 
joilla parannetaan yhteyksiä tutkimusalan eri 
tahojen ja paikallisten 
liiketoimintayhteisöjen välillä sekä 
kehitetään klusterien yhteistoimintaa.

Aluetalouksien tutkimustoimijoiden ja 
-laitosten integroinnin parantamiseen 
tähtäävät toimet, joilla tehostetaan niiden 
vuorovaikutusta klustereiden tasolla. 
Toimiin sisältyy valtioiden välisiä toimia, 
joilla parannetaan yhteyksiä tutkimusalan eri 
tahojen ja paikallisten 
liiketoimintayhteisöjen välillä sekä 
kehitetään klusterien yhteistoimintaa. 
Mentorointitoimintaan on sisällytettävä 
toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään
tutkimusyhteisöjen välistä yhteistyötä 
uusissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 14
Liite I, 3 kohta, Toimet, 5 kohta

Lisäksi tuetaan toimia, joilla edistetään 
säännöllistä keskinäistä tiedonvaihtoa ja 
vuorovaikutusta samankaltaisten hankkeiden 
välillä sekä tarvittaessa muiden yhteisön 
ohjelmien kanssa (esim. analyysi- ja 
synteesikokoukset, keskustelutilaisuudet ja 
julkaisut).

Lisäksi tuetaan kaikkia toimia, joilla 
edistetään säännöllistä keskinäistä 
tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta 
samankaltaisten hankkeiden välillä sekä 
muiden yhteisön ohjelmien kanssa. Näin
ollen järjestetään analyysi- ja 
synteesiseminaareja sekä 
keskustelutilaisuuksia ja tuetaan 
paperiversiona ja Internetissä julkaistavia 
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julkaisuja, jotta lisääntyvä tiedonlevitys 
voidaan taata.

Tarkistus 15
Liite I, 5 kohta, Tavoite, 1 a kohta (uusi)

Tavoitteena on suunnittelun, tieteellisten 
innovaatioiden sekä nopean varoituksen 
järjestelmien yhdistäminen tieteen ja 
tekniikan aloilla, yhteiskuntataloudelliset 
tutkimukset sekä tiedettä ja tekniikkaa 
koskevien valintojen arviointi kansallisella 
ja eurooppalaisella tasolla.

Tarkistus 16
Liite I, 5 kohta, Lähestymistapa, 3 kohta

Ehdottamana edellytyksenä on sellaisen 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön 
luominen, joka tukee menestyksekästä ja 
hyödynnettävissä olevaa tutkimusta. Tämä 
merkitsee legitiimien yhteiskunnallisten 
näkökohtien ja tarpeiden huomioonottoa, 
mikä puolestaan edellyttää kehittyneempää 
demokraattista keskustelua aiempaa 
osallistuvamman ja asioista paremmin 
perillä olevan yleisön kanssa sekä parempia 
edellytyksiä kollektiivisten valintojen 
tekemiseen tieteellisissä kysymyksissä. Olisi 
myös kyettävä luomaan sellainen ilmapiiri, 
joka suosii tutkijanuran valintaa ja johtaa 
tutkimusinvestointien uuteen kasvuun ja 
osaamisen levittämiseen. Lissabonin 
strategia on rakennettu juuri näiden 
osatekijöiden varaan.

Ehdottamana edellytyksenä on sellaisen 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön 
luominen, joka tukee menestyksekästä ja 
hyödynnettävissä olevaa tutkimusta. Tämä 
merkitsee legitiimien yhteiskunnallisten 
näkökohtien ja tarpeiden huomioonottoa, 
mikä puolestaan edellyttää kehittyneempää 
demokraattista keskustelua aiempaa 
osallistuvamman ja asioista paremmin 
perillä olevan yleisön kanssa sekä parempia 
edellytyksiä kollektiivisten valintojen 
tekemiseen tieteellisissä kysymyksissä. Olisi 
myös kyettävä luomaan sellainen ilmapiiri, 
joka suosii tutkijanuran valintaa ja johtaa 
tutkimusinvestointien uuteen kasvuun ja 
osaamisen levittämiseen. Lissabonin 
strategia on rakennettu juuri näiden 
osatekijöiden varaan. Kysymyksille, jotka 
koskevat "tiedettä ja yhteiskuntaa" (kuten 
olemassa olevat yhteydet tekniikan, 
työllisyyden ja työn välillä tai energiaa, 
ympäristöä ja terveyttä koskevien tärkeiden 
valintojen välillä) on annettava entistä 
enemmän eurooppalaista painoarvoa.

Tarkistus 17
Liite I, 5 kohta, Lähestymistapa, 6 kohta, 4 a luetelmakohta (uusi)
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• tieteellisten ja akateemisten julkaisujen 
korkeat kustannukset ovat tieteellisen 
kehityksen este.

Tarkistus 18
Liite I, 5 kohta, Lähestymistapa, 7 kohta, 8 luetelmakohta

– uudistaa tiedeviestintää asettamalla 
etusijalle uudenaikaiset viestintätavat, joilla 
saadaan aikaan suurempi vaikutus, sekä 
auttaa tutkijoita työskentelemään yhdessä 
media-ammattilaisten kanssa.

– uudistaa tiedeviestintää asettamalla 
etusijalle uudenaikaiset viestintätavat, joilla 
saadaan aikaan suurempi vaikutus, sekä 
auttaa tutkijoita työskentelemään yhdessä 
media-ammattilaisten kanssa, etenkin kun 
on kyse uudesta tieto- ja 
viestintätekniikasta.

Tarkistus 19
Liite I, 5 kohta, Nuoret ja tiede, johdantokappale

Tarkoituksena on kehittää toimia, joilla 
lisätään nuorten kiinnostusta tutkijanuraan, 
edistetään sukupolvien välisiä yhteyksiä ja 
nostetaan tieteellisen "lukutaidon" tasoa 
yleensä. Euroopan tason tiedonvaihdossa ja 
yhteistyössä keskitytään nuorille yleisöille 
tarkoitettuihin tieteen opetusmenetelmiin, 
tiedeopettajien tukemiseen (opetuskonseptit 
ja -materiaalit) sekä koulujen ja 
ammattielämän välisten yhteyksien 
kehittämiseen. Lisäksi voidaan tukea 
tapahtumia, joilla on laaja eurooppalainen 
ulottuvuus ja joissa nuoret tutkijat voivat
tavata ansioituneita tutkijoita 
"roolimalleina". Toimintaan sisältyy myös 
taustatutkimusta, jossa otetaan huomioon 
yhteiskunnalliset kontekstit ja kulttuuriarvot. 
Etusijalla ovat seuraavat kolme osatekijää:

Tarkoituksena on kehittää toimia, joilla 
lisätään nuorten kiinnostusta tutkijanuraan, 
edistetään sukupolvien välisiä yhteyksiä ja 
nostetaan tieteellisen "lukutaidon" tasoa 
yleensä ja ennen kaikkea pyritään 
analysoimaan niitä tekijöitä, jotka estävät 
nuoria aloittamasta uraa tieteen ja 
tekniikan parissa. Euroopan tason 
tiedonvaihdossa ja yhteistyössä keskitytään 
nuorille yleisöille tarkoitettuihin tieteen 
opetusmenetelmiin, tiedeopettajien 
tukemiseen (opetuskonseptit ja -materiaalit) 
sekä koulujen ja ammattielämän välisten 
yhteyksien kehittämiseen. Lisäksi voidaan 
tukea tapahtumia, joilla on laaja 
eurooppalainen ulottuvuus ja joissa nuoret 
tutkijat voivat tavata ansioituneita tutkijoita 
"roolimalleina". Toimintaan sisältyy myös 
taustatutkimusta, jossa otetaan huomioon 
yhteiskunnalliset kontekstit ja kulttuuriarvot. 
Etusijalla ovat seuraavat kolme osatekijää:

Perustelu

Viime vuosina niiden nuorten määrä, jotka päättävät opiskella tieteellisiä aineita, on 
vähentynyt, ja tämä on tapahtunut juuri sellaisessa tilanteessa, jossa Euroopan tulee lisätä 
tieteellistä ja teknistä kapasiteettiaan. Tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että 
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eurooppalaisilla yliopistoilla ei ole riittävästi tieteellisen koulutuksen saanutta 
opetushenkilökuntaa, joka voisi korvata eläkkeelle jäävät opettajat, ja siitä, että tieteellisissä
tai teknisissä aineissa akateemisen loppututkinnon suorittaneille on tarjolla entistä 
vähemmän tutkijavirkoja. Nuorten houkuttelemiseksi tieteelliselle tai tekniselle uralle on 
tunnettava tekijät, jotka estävät nuoria valitsemasta tällaista suuntausta.

Tarkistus 20
Liite I, 5 kohta, Nuoret ja tiede, 3 a luetelmakohta (uusi)

– koulutuksen tehostaminen tieteellisissä 
aineissa kansallisten koulutusjärjestelmien 
kaikilla tasoilla Euroopan unionissa;

Perustelu

Eurobarometrin mukaan eurooppalaiset nuoret suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti 
tieteisiin ja tekniikkaan, mikä merkitsee edistysaskelta aiempien sukupolvien asenteisiin 
nähden. Vähäinen kiinnostus tieteellisiin aineisiin näyttäisi johtuvan siitä, miten tiedeaineita 
opetetaan koulussa, aineiden vaikeusasteesta sekä selkeästi heikoista uramahdollisuuksista. 
On välttämätöntä edistää tiedeaineiden opetusta EU:n kaikilla tasoilla kansallisissa 
koulutusjärjestelmissä.

Tarkistus 21
Liite I, 5 kohta, Nuoret ja tiede, 3 b luetelmakohta (uusi)

– toisen asteen koulutuksessa oleville, 
yliopisto-opiskelijoille ja tohtoriksi 
väitteleville tarkoitettujen kilpailujen 
järjestäminen.

Perustelu

Jotta nuoria voidaan kannustaa aloittamaan tiedeura, on tuettava ja rahoitettava lukiolaisten, 
yliopisto-opiskelijoiden ja tohtoriksi väittelevien vuotuisia kilpailuja.

Tarkistus 22
Liite I, 5 kohta, Kolmas toimintalinja, 5 luetelmakohta

– valtioiden välisen laadukkaan 
huippututkimus- ja tiedeviestinnän 
edistäminen myöntämällä julkisesti 
tunnettuja palkintoja 

– valtioiden välisen laadukkaan 
huippututkimus- ja tiedeviestinnän 
edistäminen myöntämällä julkisesti 
tunnettuja palkintoja ja toteuttamalla 
tiedeviikon
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Perustelu

On tärkeää toteuttaa tiedeviikko kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan levittää tietoa 
tiedeaineista ja luoda yhteyksiä koulun, yliopistojen, tutkimusyksiköiden (julkisten ja 
yksityisten) sekä yritysten välille.

Tarkistus 23
Liite I, 5 kohta, Kolmas toimintalinja a (uusi)

Kolmas toimintalinja a: Monikielisyys
Puiteohjelmaan kuuluvat toimenpiteet 
suunnataan tutkimuksen ja teknisen 
kehityksen tukemiseen tietoyhteiskunnan 
tekniikoiden osalta kielten alalla ja tieteen
ja tekniikan edistämiseen monikielisyyden 
alalla.
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