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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelma (2007–2013) myötäilee Euroopan tutkimuksen ja kehittämisen alan inhimillisiä 
voimavaroja koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa.

Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta korostaa
miesten ja naisten tasa-arvon periaatteen mukaisesti, että naisten potentiaalia tieteissä ei ole 
hyödynnetty vielä asianmukaisella tavalla ja pyytää ryhtymään entistä konkreettisempiin 
edistämistoimiin. Suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenvaltioita korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden naisten määrä on suhteessa suurempi kuin miesten. Huolimatta menestyksestä 
koulutuksessa tieteen alan työmarkkinoilla miehiä on kuitenkin enemmän, ja naiset ovat 
vähemmistönä tieteessä ja tiedeasioita käsittelevissä päätöksentekoelimissä. Puiteohjelmassa 
olisi parannettava tieteellisten alojen vetovoimaa kannustamalla erityisesti naisia 
hakeutumaan tieteen ja teknologian aloille ja edistettävä naisten osallistumista yhtäläisin 
mahdollisuuksin tieteelliseen toimintaan kaikilla tasoilla.

Tähän ohjelmaan kuuluvassa tutkimustoiminnassa olisi noudatettava eettisiä perusperiaatteita, 
joihin kuuluvat Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät eettiset periaatteet, 
esimerkiksi oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, naisten ja miesten tasa-arvo sekä 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

Puiteohjelma rakentuu neljäntyyppisistä toimista. Yhdellä niistä ("Ihmiset") tuetaan 
tutkijoiden koulutusta ja urakehitystä. Lausunnossa pidetään tärkeänä, että "Ihmiset"-osiossa 
pyritään varmistamaan sukupuolinäkökohtien sisällyttäminen toimintaan siten, että 
sukupuolten tasa-arvoisuuden periaate otetaan asianmukaisesti huomioon tukemalla 
esimerkiksi naisyrittäjien uusia yrityksiä ja innovointia ja että nämä aloitteet näkyvät myös 
rahoituksessa.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Puiteohjelma rakentuu neljäntyyppisistä 
toimista: valtioiden rajat ylittävästä 
yhteistyöstä politiikan tarpeiden mukaan 
määritellyillä aihealueilla ("Yhteistyö"); 
tutkijalähtöisestä tutkimuksesta, joka 

(2) Puiteohjelma, joka on suunnattu sekä 
nais- että miestutkijoille, rakentuu 
neljäntyyppisistä toimista: valtioiden rajat 
ylittävästä yhteistyöstä politiikan tarpeiden 
mukaan määritellyillä aihealueilla 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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perustuu tutkimusyhteisön aloitteisiin 
("Ideat"); tutkijoiden koulutusta ja 
urakehitystä varten annettavasta tuesta 
("Ihmiset") sekä tutkimusvalmiuksien 
luomista varten annettavasta tuesta 
("Valmiudet"). Tällä erityisohjelmalla olisi 
pantava täytäntöön "Ihmiset"-osioon 
sisältyvät epäsuorat toimet.

("Yhteistyö"); tutkijalähtöisestä 
tutkimuksesta, joka perustuu sekä nais- että
miestutkijoiden yhteisön aloitteisiin 
("Ideat"); nais- ja miestutkijoiden
koulutusta ja urakehitystä varten 
annettavasta tuesta ("Ihmiset") sekä 
tutkimusvalmiuksien luomista varten 
annettavasta tuesta ("Valmiudet"). Tällä 
erityisohjelmalla olisi pantava täytäntöön 
"Ihmiset"-osioon sisältyvät epäsuorat toimet.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä.

Tarkistus 2
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.

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

Perustelu

Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu ovat yhteisöjen keskeisiä periaatteita, 
joita on noudatettava Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi ja joiden toteutumista on 
edistettävä puiteohjelmassa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Tässä puiteohjelmassa tuettavien 
innovointiin ja pk-yrityksiin liittyvien 
toimien olisi täydennettävä toimia, jotka 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovointia 
koskevan puiteohjelman yhteydessä. 

Tässä puiteohjelmassa tuettavien 
innovointiin ja pk-yrityksiin liittyvien 
toimien olisi täydennettävä toimia, jotka 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovointia 
koskevan puiteohjelman yhteydessä sekä 
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tuettava pieniä perheyrityksiä ja 
naisjohtoisia pk-yrityksiä.

Perustelu
Tarkoituksenmukaisten rahoitusmuotojen vaikea saatavuus voi olla este tutkimukseen, 
teknologian kehittämiseen ja demonstrointiin osallistumiselle, etenkin pk-yritysten, pienten 
perheyritysten ja naisjohtoisten yritysten tapauksessa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Kansainvälisyys on keskeisen tärkeä 
Euroopan tutkimuksen ja kehittämisen alan 
inhimillisiin voimavaroihin liittyvä 
osatekijä. Tämä erityisohjelma on yhteisön 
perustamissopimuksen 170 artiklan nojalla 
avoin kaikille maille, jotka ovat tehneet 
asiaa koskevat sopimukset, ja lisäksi se on 
hankekohtaisesti avoin kolmansien maiden 
yksiköille ja kansainvälisille tieteellisen 
yhteistyön järjestöille, jos niiden 
osallistuminen on molemminpuolisen edun 
mukaista. Lisäksi kaikki tämän 
erityisohjelman toimet ja erityistoimet ovat 
avoimia kolmansien maiden yksittäisille 
tutkijoille.

(7) Kansainvälisyys on keskeisen tärkeä 
Euroopan tutkimuksen ja kehittämisen alan 
inhimillisiin voimavaroihin liittyvä 
osatekijä. Tämä erityisohjelma on yhteisön 
perustamissopimuksen 170 artiklan nojalla 
avoin kaikille maille, jotka ovat tehneet 
asiaa koskevat sopimukset, ja lisäksi se on 
hankekohtaisesti avoin kolmansien maiden 
yksiköille ja kansainvälisille tieteellisen 
yhteistyön järjestöille, jos niiden 
osallistuminen on molemminpuolisen edun 
mukaista. Lisäksi kaikki tämän 
erityisohjelman toimet ja erityistoimet ovat 
täysin syrjimättömästi avoimia kolmansien 
maiden yksittäisille tutkijoille. Siksi olisikin 
pyrittävä nopeuttamaan kolmansissa 
maissa hankitun ammattipätevyyden 
vastavuoroista tunnustamista.

Perustelu

Ohjelmaan osallistumista ei saa rajoittaa minkäänlaisella syrjinnällä. Ulkomaisten 
tutkijoiden houkuttelemiseksi vaikuttaisi lisäksi perustavan tärkeältä nopeuttaa kolmansissa 
maissa hankitun ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista, jotta Euroopan 
tutkimuksen ja teknologian alan inhimilliset voimavarat tulisivat täysin hyödynnettyä eikä 
tutkijoiden vapaata liikkuvuutta yhteisön alueella haitattaisi.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 8 kappale

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

(8) Tähän ohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
eettisiä perusperiaatteita, joihin kuuluvat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät eettiset periaatteet, kuten 
esimerkiksi oikeus henkilökohtaiseen 



PE 371.820v01-00 6/18 AD\608138FI.doc

FI

koskemattomuuteen, naisten ja miesten 
tasa-arvo tai työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamismahdollisuus.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Puiteohjelman olisi edistettävä 
luonnontieteellisten alojen valitsemista 
kannustamalla erityisesti naisia 
osallistumaan tieteeseen ja teknologiaan.

Perustelu

On toimittava kaikilla tutkimuksen tasoilla (opinnot, työura jne.) siten, että tähdätään 
todelliseen yhtäläisten pääsymahdollisuuksien edistämiseen, jolloin voitaisiin saavuttaa 
todellinen yhtäläisten mahdollisuuksien politiikka tutkimuksen alalla. Tarkistus liittyy myös 
lausunnon valmistelijan ehdottamaan johdanto-osan 13 kappaleen uuteen a kohtaan.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Ohjelman täytäntöönpanossa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät seikat sekä 
muiden seikkojen ohella niiden tutkijoiden
työehdot, työhönottoprosessien avoimuus 
sekä urakehitys, jotka otetaan 
työskentelemään tämän ohjelman toimien 
yhteydessä rahoitettavissa hankkeissa ja 
ohjelmissa. Näitä seikkoja koskevana 
ohjenuorana on eurooppalaisesta tutkijoiden 
peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstöstä 11 päivänä maaliskuuta 2005 
annettu komission suositus.

(13) Ohjelman täytäntöönpanossa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten yhdenvertaiseen kohteluun ja 
yhtäläisiin mahdollisuuksiin sekä 
yhtäläisiin oikeuksiin liittyvät seikat ja 
varattava sitä varten riittävästi 
määrärahoja sekä muiden seikkojen ohella 
niiden sekä nais- että miestutkijoiden
työehdot – eritoten työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen mahdollistamiseksi – ja
työhönottoprosessien avoimuus ja 
syrjimättömyys sekä urakehitys, jotka 
otetaan työskentelemään tämän ohjelman 
toimien yhteydessä rahoitettavissa 
hankkeissa ja ohjelmissa, ja ottaen 
erityisesti huomioon vammaisten 
tutkijoiden tarpeet. Näitä seikkoja 
koskevana ohjenuorana on eurooppalaisesta 
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tutkijoiden peruskirjasta ja tutkijoiden
työhönoton säännöstöstä 11 päivänä 
maaliskuuta 2005 annettu komission 
suositus.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä ja varmistettava, että tämä periaate siirtyy myös 
käytännön tasolle määrärahoina. Lisäksi olisi varmistettava, että vammaiset voivat osallistua 
yhtäläisesti kaikkiin toimiin ja että tätä varten luodaan erityisiä järjestelyjä. Ohjelman 
täytäntöönpanossa on otettava huomioon myös tarve sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä sekä 
syrjimättömyys tutkijoiden valinnassa.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Suurimmassa osassa Euroopan 
maita korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
naisten määrä on suhteessa suurempi kuin 
miesten. Tiedealan työmarkkinoilla miehiä 
on kuitenkin enemmän: korkeakouluista 
valmistuvien 20–24-vuotiaiden naisten ja 
miesten välinen ero oli viisi prosenttia 
vuonna 2004.1 On siis edistettävä naisten 
osallistumista tutkimustyöhön kaikilla 
tasoilla sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
ulottuvuuden huomioonottamisen 
periaatteen mukaisesti ja siitä voidaan 
poiketa vain perustelluista syistä.
_______________
1 Komission kertomus neuvostolle, 
Euroopan parlamentille, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle naisten ja miesten tasa-arvosta, 
2005 (KOM(2005)0044).

Perustelu

Naisten osallistumista tutkimuksen alalla pitää edistää kaikilla tasoilla, sillä pitää muistaa, 
että eräillä aloilla ei voida soveltaa tiukkaa yhtäläisten mahdollisuuksien politiikkaa naisten 
vähäisestä osuudesta johtuen.

Tarkistus 9
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Johdanto-osan 14 kappale

(14) Tämä ohjelma myötäilee Euroopan 
tutkimuksen ja kehittämisen alan inhimillisiä 
voimavaroja koskevaa kokonaisvaltaista 
strategiaa ja tukee sen jatkokehitystä ja 
toteutusta asiakirjojen Eurooppalaisen 
tutkimusalueen liikkuvuusstrategia ja 
Tutkijat eurooppalaisella tutkimusalueella: 
yksi ammatti, monta uraa pohjalta. Lisäksi 
siinä otetaan huomioon 18 päivänä 
huhtikuuta 2005 annetut neuvoston 
päätelmät inhimillisistä voimavaroista 
tutkimuksen ja kehittämisen alalla,

(14) Tämä ohjelma myötäilee Euroopan 
tutkimuksen ja kehittämisen alan inhimillisiä 
voimavaroja koskevaa kokonaisvaltaista 
strategiaa ja tukee sen jatkokehitystä ja 
toteutusta asiakirjojen Eurooppalaisen 
tutkimusalueen liikkuvuusstrategia ja 
Tutkijat eurooppalaisella tutkimusalueella: 
yksi ammatti, monta uraa pohjalta, jossa 
naisten ja miesten tasa-arvon 
periaatteeseen viitaten selvästi sanotaan, 
että Euroopassa naisten muodostamaa 
potentiaalia tieteessä ei ole riittävästi 
hyödynnetty. Lisäksi siinä otetaan huomioon 
18 päivänä huhtikuuta 2005 annetut 
neuvoston päätelmät inhimillisistä 
voimavaroista tutkimuksen ja kehittämisen 
alalla,

Perustelu

Tarkistuksella voidaan kohdistaa konkreettisesti tätä ohjelmaa eurooppalaisen 
tutkimusalueen liikkuvuusstrategiassa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Tarkistus 10
2 artiklan 1 kohta

Erityisohjelmassa tuetaan "Ihmiset"-osioon 
kuuluvia toimia, joilla vankennetaan sekä 
määrällisesti että laadullisesti tutkimuksen ja 
teknologian alan inhimillisiä voimavaroja 
Euroopassa. Tutkijoiden koulutusta ja 
urakehitystä tukevia toimia eli "Marie Curie 
-toimia" tehostetaan keskittymällä entistä 
kohdennetummin osaamisen ja 
urakehityksen keskeisiin osatekijöihin ja 
tiivistämällä yhteyksiä kansallisiin 
järjestelmiin.

Erityisohjelmassa tuetaan "Ihmiset"-osioon 
kuuluvia toimia, joilla edistetään tutkijaksi 
ryhtymistä ja vankennetaan sekä 
määrällisesti että laadullisesti tutkimuksen ja 
teknologian alan inhimillisiä voimavaroja ja 
erityisesti naisten panosta Euroopassa 
edistäen samalla sekä naisten että miesten 
yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia ja
ottaen erityisesti huomioon vammaisten 
tutkijoiden tarpeet. Sekä nais- että
miestutkijoiden koulutusta ja urakehitystä 
tukevia toimia eli "Marie Curie -toimia"
tehostetaan keskittymällä entistä 
kohdennetummin osaamisen ja 
urakehityksen keskeisiin osatekijöihin ja 
tiivistämällä yhteyksiä kansallisiin 
järjestelmiin.
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Tarkistus 11
4 artiklan 1 kohta

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. 

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. 
Tutkimusta rahoitetaan vain, jos se on 
ihmisoikeuksia ja erityisesti ihmisarvoa 
kunnioittavaa.

Tarkistus 12
4 artiklan 3 kohdan 1 luetelmakohta

– tutkimusta, joka on kielletty kaikissa
jäsenvaltioissa,

– tutkimusta, joka on periaatteellisista 
ihmisoikeuksiin liittyvistä ja 
perustuslaillisista syistä kielletty 
jäsenvaltioissa,

Tarkistus 13
6 artiklan 3 kohta

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat hakijoiden (tutkijoiden tai 
organisaatioiden) laadukkuus, 
edistymismahdollisuudet ja tarvittaessa 
toteutuskapasiteetti; ehdotetun toimen 
laadukkuus tieteellisen koulutuksen ja/tai 
tietämyksen siirron kannalta sekä 
ehdotetusta toimesta yhteisön tasolla saatava 
lisäarvo ja toimen rakenteelliset vaikutukset 
tarkasteltuina sen kannalta, miten toimi 
edistää erityisohjelman ja työohjelman 
tavoitteiden saavuttamista. Näitä perusteita 
voidaan lisäksi tarkentaa tai täydentää 
työohjelmassa, jossa voidaan määrittää myös 
painotuksia ja pistekynnyksiä.

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat hakijoiden (tutkijoiden tai 
organisaatioiden) laadukkuus, 
edistymismahdollisuudet ja tarvittaessa 
toteutuskapasiteetti; ehdotetun toimen 
laadukkuus tieteellisen koulutuksen ja/tai 
tietämyksen siirron kannalta sekä 
ehdotetusta toimesta yhteisön tasolla saatava 
lisäarvo ja toimen rakenteelliset vaikutukset 
tarkasteltuina sen kannalta, miten toimi 
edistää erityisohjelman ja työohjelman 
tavoitteiden saavuttamista sekä naisten ja 
miesten yhdenvertaisen kohtelun ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen 
toteutumista. Näitä perusteita voidaan 
lisäksi tarkentaa tai täydentää työohjelmassa, 
jossa voidaan määrittää myös painotuksia ja 
pistekynnyksiä.

Perustelu

Tarkistus on yhteensopiva komission ehdotuksen johdanto-osan 13 kappaleen kanssa ja 
kielellisesti asianmukainen.



PE 371.820v01-00 10/18 AD\608138FI.doc

FI

Tarkistus 14
Liite, Johdanto,1 kohta

Yksi tieteen ja teknologian keskeisistä 
kilpailutekijöistä on tutkijavoimavarojen 
määrä ja laatu. Euroopan TTK-kapasiteetin 
ja -tehokkuuden lisääminen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen lujittaminen 
ja jatkokehitys edellyttävät, että Euroopasta 
tehdään houkuttelevampi paikka tutkijoiden 
kannalta. Tämä on myös tämän 
erityisohjelman strateginen päätavoite. 
Tavoitteeseen pyritään luomalla ja 
lujittamalla koko Euroopassa rakenteita, 
jotka palvelevat merkittävällä tavalla 
tutkijankoulutuksen organisointia, 
käytännön toteutusta ja laatua, tutkijoiden 
aktiivista urakehitystä, eri alojen ja 
tutkimusorganisaatioiden tutkijoiden välistä 
tietämyksen vaihtoa sekä naisten vahvaa
osallistumista tutkimukseen ja 
kehittämiseen.

Yksi tieteen ja teknologian keskeisistä 
kilpailutekijöistä on tutkijavoimavarojen 
määrä ja laatu. Euroopan TTK-kapasiteetin 
ja -tehokkuuden lisääminen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen lujittaminen 
ja jatkokehitys edellyttävät, että Euroopasta 
tehdään houkuttelevampi paikka tutkijoiden 
kannalta. Tämä on myös tämän 
erityisohjelman strateginen päätavoite. 
Tavoitteeseen pyritään luomalla ja 
lujittamalla koko Euroopassa rakenteita, 
jotka palvelevat merkittävällä tavalla sekä 
nais- että miestutkijoiden koulutuksen
organisointia, käytännön toteutusta ja laatua, 
eri alojen ja tutkimusorganisaatioiden 
tutkijoiden välistä tietämyksen vaihtoa, 
tutkijoiden aktiivista urakehitystä ottaen 
huomioon erityisesti naisten osallistuminen 
tutkimukseen ja kehittämiseen, ja edistäen 
samalla työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä. Lisäksi olisi luotava asianmukaiset edellytykset 
sille, että naiset voivat osallistua aktiivisemmin tutkimustoimintaan ja sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämä.

Tarkistus 15
Liite, Johdanto, 2 kohta

Ohjelma toteutetaan investoimalla 
järjestelmällisesti ihmisiin, pääasiassa 
"Marie Curie -toimien" muodostaman 
johdonmukaisen toimenpidekokonaisuuden 
kautta. Tarkoituksena on kehittää tutkijoiden
osaamista ja pätevyyttä heidän uransa 
kaikissa vaiheissa. Toimilla tuetaankin niin 
alkuvaiheen tutkijankoulutusta kuin 
tutkijoiden urakehitystä ja elinikäistä 
koulutustakin. Kaikkien Marie Curie -

Ohjelma toteutetaan investoimalla 
järjestelmällisesti ihmisiin, pääasiassa 
"Marie Curie -toimien" muodostaman 
johdonmukaisen toimenpidekokonaisuuden 
kautta. Tarkoituksena on kehittää sekä nais-
että miestutkijoiden osaamista ja pätevyyttä 
heidän uransa kaikissa vaiheissa. Toimilla 
tuetaankin niin alkuvaiheen 
tutkijankoulutusta kuin tutkijoiden 
urakehitystä ja elinikäistä koulutustakin. 
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toimien keskeisiä osatekijöitä ovat 
liikkuvuus sekä valtioiden että eri alojen 
välillä, eri aloilla ja maissa saadun 
kokemuksen tunnustaminen sekä tutkijoiden 
asianmukaisten työehtojen varmistaminen.

Kaikkien Marie Curie -toimien keskeisiä 
osatekijöitä ovat liikkuvuus sekä valtioiden 
että eri alojen välillä, eri aloilla ja maissa 
saadun kokemuksen tunnustaminen sekä 
tutkijoiden asianmukaisten työehtojen 
varmistaminen ottaen huomioon naisten ja 
miesten välisen tasa-arvon periaate ja 
erityisesti vammaisille tutkijoille tarkoitetut 
järjestelyt.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä. Lisäksi olisi varmistettava, että vammaiset voivat 
osallistua yhtäläisesti kaikkiin toimiin ja että tätä varten luodaan erityisiä järjestelyjä. Jotta 
kolmansien maiden tutkijat voisivat osallistua, on ehdottomasti ryhdyttävä toimiin kyseisissä 
maissa hankitun pätevyyden tunnustamiseksi. Lisäksi Marie Curie -toimissa on edistettävä 
sellaisten työehtojen luomista, joissa otetaan huomioon paitsi sukupuolten tasa-arvo myös 
tarve sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä.

Tarkistus 16
Liite, Johdanto, 4 kohta

Yritysten, mukaan luettuina pk-yritykset, 
vahva osallistuminen on ohjelman kannalta 
tärkeä lisäarvoa tuottava tekijä. Kaikissa 
Marie Curie -toimissa edistetään yritysten ja 
tiedelaitosten yhteistyötä 
tutkijankoulutuksessa, urakehityksessä ja 
tietämyksen vaihdossa. Lisäksi erityisellä 
toimella tuetaan yritysten ja tiedelaitosten 
yhteisiä toimintamuotoja ja kumppanuuksia.

Yritysten, mukaan luettuina pk-yritykset, 
vahva osallistuminen on ohjelman kannalta 
tärkeä lisäarvoa tuottava tekijä. Kaikissa 
Marie Curie -toimissa edistetään yritysten ja 
tiedelaitosten yhteistyötä 
tutkijankoulutuksessa, urakehityksessä ja 
tietämyksen vaihdossa. Lisäksi erityisellä 
toimella tuetaan yritysten ja tiedelaitosten 
yhteisiä toimintamuotoja ja kumppanuuksia
rohkaisemalla naisyrittäjiä uusien yritysten 
perustamiseen ja innovointiin.

Perustelu

Digitaalinen kuilu on erityisen syvä pk-yritysmaailmassa, mikä ei suinkaan paranna 
naisvaltaisten pk-yritysten kilpailukykyä. Tähän asiaan pitäisi kiinnittää erityishuomiota 
toiminnan toteuttamisessa.

Tarkistus 17
Liite, Johdanto, 5 kohta

Kansainvälinen ulottuvuus, joka on Kansainvälinen ulottuvuus, joka on 
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keskeinen Euroopan tutkimuksen ja 
kehittämisen alan inhimillisiin 
voimavaroihin liittyvä osatekijä, otetaan 
huomioon edistämällä tutkijoiden
urakehitystä sekä lisäämällä ja 
monipuolistamalla tutkijoiden välityksellä 
tehtävää kansainvälistä yhteistyötä ja 
houkuttelemalla lahjakkaita tutkijoita 
työskentelemään Eurooppaan. 
Kansainvälinen ulottuvuus sisältyy kaikkiin 
Marie Curie -toimiin, ja lisäksi toteutetaan 
sitä koskevia erillisiä toimia.

keskeinen Euroopan tutkimuksen ja 
kehittämisen alan inhimillisiin 
voimavaroihin liittyvä osatekijä, otetaan 
huomioon edistämällä sekä nais- että
miestutkijoiden urakehitystä sekä lisäämällä 
ja monipuolistamalla sekä nais- että
miestutkijoiden välityksellä tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä ja houkuttelemalla 
lahjakkaita tutkijoita työskentelemään 
Eurooppaan. Kansainvälinen ulottuvuus 
sisältyy kaikkiin Marie Curie -toimiin, ja 
lisäksi toteutetaan sitä koskevia erillisiä 
toimia.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä.

Tarkistus 18
Liite, Johdanto, 6 kohta

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten osallistumista 
koskevia tavoitteita (naisten osuuden olisi 
oltava vähintään 40 %). Lisäksi on tarkoitus 
varmistaa, että tutkijat voivat yhdistää 
tasapainoisesti työn ja muun elämänsä, sekä 
helpottaa tutkimusuralle palaamista tauon 
jälkeen. Niin ikään erityisohjelmassa otetaan 
tarpeen mukaan huomioon 
tutkimustoimintaan ja siihen perustuviin 
mahdollisiin sovelluksiin liittyvät eettiset, 
sosiaaliset, oikeudelliset ja laajemmat 
kulttuuriset näkökohdat sekä tieteen ja 
teknologian kehityksen sosioekonomiset 
vaikutukset ja tulevaisuudennäkymät.

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten osallistumista 
koskevia tavoitteita (naisten osuuden olisi 
oltava vähintään 40 %). Lisäksi on tarkoitus 
varmistaa, että sekä nais- että miestutkijat
voivat yhdistää tasapainoisesti työn ja 
perhe-elämän, sekä helpottaa tutkimusuralle 
palaamista tauon ja erityisesti äitiys- tai 
vanhempainloman jälkeen ottaen 
huomioon myös väestökehityksen
merkityksen. Niin ikään erityisohjelmassa 
otetaan tarpeen mukaan huomioon 
tutkimustoimintaan ja siihen perustuviin 
mahdollisiin sovelluksiin liittyvät eettiset, 
sosiaaliset, oikeudelliset ja laajemmat 
kulttuuriset näkökohdat sekä tieteen ja 
teknologian kehityksen sosioekonomiset 
vaikutukset ja tulevaisuudennäkymät.
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Perustelu

Naisilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia etenemiseen tutkimusuralla kuin miehillä, minkä 
vuoksi on sovittava toimista, joiden ansiosta he voivat palata jatkamaan uraansa tauon ja 
erityisesti vanhempain- tai äitiysloman jälkeen.

Tarkistus 19
Liite, Johdanto, 7 kohta

Jotta voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti 
kaikki mahdollisuudet lisätä Euroopan 
houkuttelevuutta tutkijoiden silmissä, Marie 
Curie -toimissa pyritään saamaan aikaan 
konkreettisia synergiavaikutuksia muiden 
toimien kanssa. Tämä koskee sekä yhteisön 
tutkimuspolitiikan toimia että muiden 
yhteisön politiikan alojen, kuten koulutus-, 
koheesio- ja työllisyyspolitiikan, toimia. 
Synergiaa pyritään luomaan myös 
kansallisten ja kansainvälisten toimien 
kanssa.

Jotta voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti 
kaikki mahdollisuudet lisätä Euroopan 
houkuttelevuutta sekä nais- että 
miestutkijoiden silmissä, Marie Curie 
-toimissa pyritään saamaan aikaan 
konkreettisia synergiavaikutuksia muiden 
toimien kanssa. Tämä koskee sekä yhteisön 
tutkimuspolitiikan toimia että muiden 
yhteisön politiikan alojen, kuten koulutus-, 
koheesio- ja työllisyyspolitiikan, toimia, 
joissa varmistetaan tasa-arvonäkökulman 
ottaminen huomioon. Synergiaa pyritään 
luomaan myös kansallisten ja 
kansainvälisten toimien kanssa.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä.

Tarkistus 20
Liite, Eettiset näkökohdat, 1 kohta

Erityisohjelman täytäntöönpanossa ja siihen 
perustuvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. Näitä 
ovat muun muassa EU:n perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet, kuten ihmisarvon ja 
ihmiselämän suojelu ja henkilötietojen ja 
yksityisyyden suoja, sekä ympäristön ja 
eläinten suojelu yhteisön oikeuden ja 
kansainvälisten sopimusten, ohjeistojen ja 
toimintasääntöjen uusimpien versioiden 
mukaisesti. Viimeksi mainittuja ovat 
esimerkiksi Helsingin julistus, Oviedossa 4. 
huhtikuuta 1997 allekirjoitettu Euroopan 
neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksista ja 

Erityisohjelman täytäntöönpanossa ja siihen 
perustuvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. Näitä 
ovat muun muassa EU:n perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet, kuten ihmisarvon ja 
ihmiselämän suojelu ja henkilötietojen ja 
yksityisyyden suoja, sekä ympäristön ja 
eläinten suojelu yhteisön oikeuden ja 
kansainvälisten sopimusten, ohjeistojen ja 
toimintasääntöjen uusimpien versioiden 
mukaisesti. Viimeksi mainittuja ovat 
esimerkiksi Helsingin julistus, Oviedossa 
4. huhtikuuta 1997 allekirjoitettu Euroopan 
neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
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biolääketieteestä sekä sen lisäpöytäkirjat, 
YK:n yleissopimus lasten oikeuksista, 
Unescon yleismaailmallinen julistus ihmisen 
geeniperimästä ja ihmisoikeuksista, YK:n 
yleissopimus bakteriologisista (biologisista) 
ja toksiiniaseista (BTWC), elintarvikkeiden 
ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva 
kansainvälinen sopimus sekä Maailman 
terveysjärjestön WHO:n asiaan liittyvät 
päätöslauselmat.

biolääketieteestä sekä sen lisäpöytäkirjat, 
YK:n yleissopimus lasten oikeuksista, 
Unescon yleismaailmallinen julistus ihmisen 
geeniperimästä ja ihmisoikeuksista, YK:n 
yleiskokouksen 8. maaliskuuta 2005 
hyväksymä päätöslauselma 59/280, YK:n 
yleissopimus bakteriologisista (biologisista) 
ja toksiiniaseista (BTWC), elintarvikkeiden 
ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva 
kansainvälinen sopimus sekä Maailman 
terveysjärjestön WHO:n asiaan liittyvät 
päätöslauselmat.

Tarkistus 21
Liite, Eettiset näkökohdat, 3 kohta

Koska Euroopassa sovelletaan useita 
erilaisia lähestymistapoja, periaatteena on, 
että tutkimushankkeiden osallistujien on 
noudatettava tutkimuksen suoritusmaassa 
voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja 
eettisiä sääntöjä. Tämä on myös 
toissijaisuusperiaatteen mukaista. 
Kansallisia säännöksiä sovelletaan kaikissa 
tapauksissa, eikä yhteisö rahoita missään 
jäsenvaltiossa tai muussa maassa sellaista 
tutkimusta, joka on kielletty kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai maassa.

Koska Euroopassa sovelletaan useita 
erilaisia lähestymistapoja, periaatteena on, 
että tutkimushankkeiden osallistujien on 
noudatettava tutkimuksen suoritusmaassa 
voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja 
eettisiä sääntöjä. Tämä on myös 
toissijaisuusperiaatteen mukaista. 
Kansallisia säännöksiä sovelletaan kaikissa 
tapauksissa, eikä yhteisö rahoita missään 
jäsenvaltiossa tai muussa maassa sellaista 
tutkimusta, joka on kielletty kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai maassa. Periaatteena on, 
että yhteisö rahoittaa tutkimusta vain, jos 
se on ihmisoikeuksia ja erityisesti 
ihmisarvoa kunnioittavaa.

Tarkistus 22
Liite, Toimet, Tutkijoiden peruskoulutus, 1 kohta

Tällä toimella tuetaan tutkijoiden 
alkuvaiheen koulutusta, ja tukea voidaan 
yleensä myöntää tutkijanuran neljän 
ensimmäisen vuoden aikana. Myös yksi 
lisävuosi on mahdollinen, jos se on tarpeen 
peruskoulutuksen saattamiseksi päätökseen. 
Toimen tavoitteena on parantaa tutkijoiden 
uranäkymiä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla ja houkutella tätä kautta 
tehokkaammin nuoria tutkijoita 
tutkijanuralle. Tavoitteeseen pyritään 

Tällä toimella tuetaan tutkijoiden 
alkuvaiheen koulutusta, ja tukea voidaan 
yleensä myöntää tutkijanuran neljän 
ensimmäisen vuoden aikana. Myös yksi 
lisävuosi on mahdollinen, jos se on tarpeen 
peruskoulutuksen saattamiseksi päätökseen, 
edistämällä molempien sukupuolten 
tasapuolista osallistumista. Toimen 
tavoitteena on parantaa tutkijoiden 
uranäkymiä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla ja houkutella tätä kautta 
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verkostoimalla toimintaa ylikansallisesti 
siten, että luodaan rakenne, jota kattaa 
huomattavan osan jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden laadukkaista 
julkisen ja yksityisen sektorin resursseista 
tutkijoiden peruskoulutuksen alalla.

tehokkaammin nuoria tutkijoita ja etenkin 
naisia tutkijanuralle. Tavoitteeseen pyritään 
verkostoimalla toimintaa ylikansallisesti 
siten, että luodaan rakenne, jota kattaa 
huomattavan osan jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden laadukkaista 
julkisen ja yksityisen sektorin resursseista 
tutkijoiden peruskoulutuksen alalla.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä.

Tarkistus 23
Liite, Toimet, Elinikäinen koulutus ja urakehitys, 1 kohta

Tämän toimen kohderyhmänä ovat 
urakehityksensä eri vaiheissa olevat 
kokeneet tutkijat. Tarkoituksena on 
monipuolistaa tutkijoiden henkilökohtaista 
pätevyyttä tarjoamalla heille mahdollisuus 
hankkia monitieteistä tai tieteidenvälistä 
osaamista taikka kokemusta työskentelystä 
muilla sektoreilla. Tavoitteena on auttaa 
tutkijoita saavuttamaan johtava riippumaton 
asema esimerkiksi johtavana tutkijana tai 
professorina tai muu vastaava korkea asema 
koulutussektorilla tai yrityksissä ja/tai 
parantamaan valmiuksiaan toimia tällaisessa 
asemassa. Lisäksi autetaan tutkijoita 
palaamaan tutkijanuralle tauon jälkeen tai 
(uudelleen)integroitumaan ulkomailla 
työskentelyn jälkeen tutkijaksi johonkin 
yhteisön jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan (joka voi olla heidän lähtömaansa).

Tämän toimen kohderyhmänä ovat 
urakehityksensä eri vaiheissa olevat 
kokeneet nais- ja miestutkijat. 
Tarkoituksena on monipuolistaa tutkijoiden 
henkilökohtaista pätevyyttä tarjoamalla 
heille mahdollisuus hankkia monitieteistä tai 
tieteidenvälistä osaamista taikka kokemusta 
työskentelystä muilla sektoreilla. 
Tavoitteena on auttaa sekä nais- että 
miestutkijoita saavuttamaan johtava 
riippumaton asema esimerkiksi johtavana 
tutkijana tai professorina tai muu vastaava 
korkea asema koulutussektorilla tai 
yrityksissä ja/tai parantamaan valmiuksiaan 
toimia tällaisessa asemassa. Lisäksi autetaan 
tutkijoita palaamaan tutkijanuralle tauon ja 
erityisesti äitiys- tai vanhempainloman
jälkeen tai (uudelleen)integroitumaan 
ulkomailla työskentelyn jälkeen tutkijaksi 
johonkin yhteisön jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan (joka voi olla 
heidän lähtömaansa), jotta helpotetaan työ-
ja perhe-elämän yhteensovittamista ja 
otetaan huomioon väestökehityksen 
muutokset. Tätä varten on tehostettava 
yhteisön alueella ja kolmansissa maissa 
hankitun ammattipätevyyden 
vastavuoroista tunnustamista.
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Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä.

Tarkistus 24
Liite, Toimet, Elinikäinen koulutus ja urakehitys, 2 kohta

Toimen kohderyhmän tutkijoilta 
edellytetään vähintään neljän vuoden 
kokoaikaista tutkimuskokemusta. Koska 
toimella kuitenkin pyritään edistämään 
nimenomaan elinikäistä koulutusta sekä 
urakehitystä, on odotettavissa, että tukea 
saavilla tutkijoilla on yleensä takanaan 
varsin pitkä työkokemus. 

Toimen kohderyhmän tutkijoilta 
edellytetään yhteensä neljän vuoden 
tutkimuskokemusta. Koska toimella 
kuitenkin pyritään edistämään nimenomaan 
elinikäistä koulutusta sekä urakehitystä, on 
odotettavissa, että tukea saavilla tutkijoilla 
on yleensä takanaan varsin pitkä 
työkokemus.

Perustelu

Tutkijoiden, joita tämä toimi koskee, työkokemuksen on oltava yhteensä neljä vuotta, ja siinä 
on otettava huomioon kaikki hankittu kokemus, erityisesti sellaisten naisten tapauksessa, jotka 
harjoittavat tutkimustyötä ennen vanhempainlomaa ja sen jälkeen.

Tarkistus 25
Liite, Toimet, Erityistoimet, 1 kohta

Jotta voitaisiin tukea tutkijoiden aidosti 
eurooppalaisten työmarkkinoiden syntyä, 
toteutetaan yhtenäisen kokonaisuuden 
muodostava joukko liitännäistoimia, joilla 
poistetaan tutkijoiden liikkuvuuden esteitä ja
parannetaan heidän uranäkymiään 
Euroopassa. Näiden toimien tavoitteena on 
erityisesti lisätä eri sidosryhmien sekä 
suuren yleisön tietoisuutta muun muassa 
Marie Curie -palkintojen avulla. Lisäksi 
päämääränä on vauhdittaa ja tukea 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
täydentää muita yhteisön toimia.

Jotta voitaisiin tukea sekä nais- että 
miestutkijoiden aidosti eurooppalaisten 
työmarkkinoiden syntyä, toteutetaan 
yhtenäisen kokonaisuuden muodostava 
joukko liitännäistoimia, joilla poistetaan 
tutkijoiden liikkuvuuden esteitä, parannetaan 
heidän uranäkymiään Euroopassa ja 
helpotetaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista. Näiden toimien 
tavoitteena on erityisesti lisätä eri 
sidosryhmien sekä suuren yleisön 
tietoisuutta muun muassa Marie Curie 
-palkintojen avulla. Lisäksi päämääränä on 
vauhdittaa ja tukea jäsenvaltioissa 
toteutettavia toimia sekä täydentää muita 
yhteisön toimia.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota sukupuolten tasa-
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arvonäkökohtien sisällyttämiseen tähän toimintaan, joten on tarvittaessa erikseen mainittava, 
että toiminta koskee sekä naisia että miehiä. Lisäksi olisi luotava asianmukaiset edellytykset 
sille, että naiset voivat osallistua aktiivisemmin tutkimustoimintaan ja sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämä.
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ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännen 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 
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