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LYHYET PERUSTELUT

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

– on yleisesti ottaen tyytyväinen komission ehdotukseen, joka koskee erityisohjelmaa 
"Ihmiset", joka liittyy seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseen, 
koska se rakentuu meneillään olevan kuudennen puiteohjelman aloitteille; toteaa, että 
ohjelman "Ihmiset" tavoitteena on edistää nuorten tutkijoiden tiedeuraa Marie Curie 
-aloitteiden avulla ja että nämä aloitteet ovat selvästi osoittautuneet merkittävimmiksi ja 
tehokkaimmiksi keinoiksi edistää tiedealan inhimillisten voimavarojen kehitystä;

– kannattaa ohjelman tavoitteita, mutta kehottaa erityistoimiin tutkijapulan sekä 
tutkimustyön pirstoutumisen ja päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi ja tutkimusryhmien 
eristäytymisen välttämiseksi ennen kaikkea yhteisön syrjäisillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
katsoo, että tämän tietämyspotentiaalin kehittämisen edistämiseksi ja erityisesti tutkijoiden 
koulutuksen ja liikkuvuuden rohkaisemiseksi on tarpeen parantaa tutkimustyön 
infrastruktuurien saatavuutta;

– painottaa tarvetta naisten ja miesten yhtäläisiin mahdollisuuksiin tutkimusalalla;

– korostaa tarvetta varmistaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvien seikkojen huomioon 
ottaminen edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikissa Marie Curie -toimissa ja
vertaamalla miesten ja naisten osallistumista ottaen huomioon, että naistutkijat 
suhtautuvat myönteisesti siihen, että heitä rohkaistaan osallistumaan asianomaisiin 
ohjelmiin; toteaa, että tilanne on tasapainottunut sitten vuoden 1999, jolloin komissio 
aloitti tiedotustoimet naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien huomioon 
ottamiseksi Marie Curie -apurahojen myöntämisessä;

– toteaa, että tutkijoiden liikkuvuus, jolla tuetaan akateemisen alan ja elinkeinoelämän
välisiä kumppanuuksia, on olennainen tekijä tietämyksen hankkimisessa ja siirtämisessä;

– painottaa tarvetta tukea konkreettisia aloitteita, joilla edistetään sellaisen uuden 
tutkijasukupolven kehittymistä, jolla on asianmukainen koulutus ja valmiudet työhön 
perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen alalla;

– korostaa tarvetta luoda tutkijoille suotuisat olosuhteet heidän kotimaassaan parantamalla 
heidän työolojaan ja varmistamalla heille oikeudenmukainen tukikohtelu;

– tähdentää, että liikkuvuuden ei pitäisi olla tutkijoille pakotie vaan vaihtoehto ja 
mahdollisuus työskennellä ulkomailla tietämyksen lisäämiseksi ja kokemusten 
vaihtamiseksi; katsoo, että niin kansallisella kuin yhteisön tasolla olisi hyödynnettävä 
paremmin liikkuvuuden tarjoamia mahdollisuuksia tietämyksen ja teknisen osaamisen
vaihtoon;

– katsoo, että yhteisön vahvuuksia ovat sen tutkijat ja asiantuntijat, joiden henkilökohtainen 
ja yhteinen osaaminen on sellainen voimavara, johon yhteisön ei pitäisi suhtautua 
välinpitämättömästi;
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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 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, ja 
vahvistettava tutkimuksen yhteiskunnallista 
ja inhimillistä arvoa eettinen ja 
kulttuurinen monimuotoisuus huomioon 
ottaen.

Perustelu

Tutkimuksen alalla on entistä enemmän sekä rikastuttavia ja että tuhoisia jännitteitä, joiden 
syntyyn vaikuttavat yhtäältä huomiota herättävät tutkimuksen edistysaskeleet ja toisaalta
yhteiskunnan taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen rakenne. Siksi on tärkeää pohtia, mitä 
seurauksia eettisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta on tutkimusmaailmalle.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Puiteohjelman olisi edistettävä kestävää 
kehitystä.

(9) Puiteohjelman on edistettävä kestävää 
kehitystä.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



AD\608860FI.doc 5/11 PE 367.926v03-00

FI

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 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 4
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.
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Tarkistus 5
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 
varmistaa luotettava arviointi.

Tarkistus 6
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.

Tieteen ja teknologian tutkijavoimavarat
ovat tärkeitä yhä enemmän tietoon 
perustuvan kilpailukyvyn ja kehityksen 
kannalta. 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.
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Tarkistus 7
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 
-toimien keskeisiä osatekijöitä ovat 
liikkuvuus sekä valtioiden että eri alojen 
välillä, eri aloilla ja maissa saadun 
kokemuksen tunnustaminen sekä tutkijoiden 
asianmukaisten työehtojen varmistaminen.

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 
-toimien keskeisiä osatekijöitä ovat 
liikkuvuus sekä valtioiden että eri alojen 
välillä, eri aloilla ja maissa saadun 
kokemuksen tunnustaminen sekä tutkijoiden 
asianmukaisten työehtojen varmistaminen. 
Tutkijoiden liikkuvuus on olennaisen 
tärkeää tietämyksen hankkimisen ja 
siirtämisen kannalta. On välttämätöntä 
edistää sekä yhteisön tutkijoiden 
liikkuvuutta muissa maissa että kolmansien 
maiden tutkijoiden pääsyä Euroopan 
unioniin ja liikkumista Euroopan 
unionissa.

Tarkistus 8
Liite, Johdanto, 3 kohta

Marie Curie -toimet ovat käytettävissä 
kaikilla EY:n perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen aloilla. 
Tutkimusalat ovat hakijoiden vapaasti 
valittavissa. Joitakin ohjelmaan kuuluvia 
toimia voidaan kuitenkin kohdentaa 
esimerkiksi tietyille tieteenaloille, 
teknologian osa-alueille tai maantieteellisille 
alueille taikka tutkimusorganisaatioiden 
tyypin ja tutkijaryhmien mukaan, jotta 
voidaan vastata Euroopan kehittyviin 
tarpeisiin tutkijankoulutuksen, tutkijoiden 
liikkuvuuden, urakehityksen sekä 
tietämyksen vaihdon osalta. Tähän liittyen 
on myös mahdollista toteuttaa yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä muiden puiteohjelman 

Marie Curie -toimet ovat käytettävissä 
kaikilla EY:n perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen aloilla. 
Tutkimusalat ovat hakijoiden vapaasti 
valittavissa. Joitakin ohjelmaan kuuluvia 
toimia voidaan kuitenkin kohdentaa 
esimerkiksi tietyille tieteenaloille, 
teknologian osa-alueille tai maantieteellisille 
alueille taikka tutkimusorganisaatioiden 
tyypin ja tutkijaryhmien mukaan, jotta 
voidaan vastata Euroopan kehittyviin 
tarpeisiin tutkijankoulutuksen, tutkijoiden 
liikkuvuuden, urakehityksen sekä 
tietämyksen vaihdon osalta. Marie Curie 
-kehitysapurahojen avulla olisi edistettävä 
uusien osaamisalojen kehittämistä muita 



PE 367.926v03-00 8/11 AD\608860FI.doc

FI

osien kanssa. heikommassa asemassa olevilla alueilla 
sijaitsevissa tutkimusorganisaatioissa.
Tähän liittyen on myös mahdollista toteuttaa 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä muiden 
puiteohjelman osien kanssa.

Tarkistus 9
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,
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.
Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen 
välisessä yhteistyössä on pidettävä kiinni 
tutkijoiden akateemisesta vapaudesta.

Perustelu

Akateemisen maailman ja yritysten kumppanuuksiin ei saisi kohdistua poliittista eikä 
taloudellista painostusta.

Tarkistus 10
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, 

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 %). Pyritään luomaan 
tehokkaampi järjestelmä sukupuolten tasa-
arvoon ja siihen liittyvien miesten ja 
naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia
edistävien toimien toteutumisen 
seuraamiseksi koko puiteohjelman 
laajuisesti. Taloudellinen tuki Marie Curie 
-apurahan muodossa on tärkeä 
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sosiaaliset, oikeudelliset ja laajemmat 
kulttuuriset näkökohdat sekä tieteen ja 
teknologian kehityksen sosioekonomiset 
vaikutukset ja tulevaisuudennäkymät. 

naispuolisille tutkijoille, varsinkin 
äitiyslomalta tutkimustyöhön palaaville. 
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. 

Perustelu

Tarvitaan innovatiivista strategiaa naispuolisten tutkijoiden tukemiseksi. Tutkijan ura ei saisi 
olla yhteen sovittamaton perheeseen liittyvien velvollisuuksien kanssa. Olisi edistettävä hyviä 
käytänteitä, esimerkiksi joustavan työajan käyttöönottoa. 

Tarkistus 11
Liite, Johdanto, 8 a kohta (uusi)

On erittäin tärkeää vahvistaa tutkimuksen 
sekä korkea-asteen koulutusjaksojen
uudistamisen ja lähentämisen (Bologna-
prosessi) välistä yhteyttä niin, että tämän 
prosessin avulla edistetään tutkijoiden 
liikkuvuutta ja vältetään se, että 
lähentäminen johtaisi sellaisen 
järjestelmän käyttöönottoon, jossa 
keskityttäisiin yksinomaan opintojen 
nopeaan päätökseen saattamiseen 
ulkomaankokemuksen kustannuksella.

Tarkistus 12
Liite, Toimet, Kansainvälinen ulottuvuus, 2 kohta, i alakohta

i) eurooppalaisten tutkijoiden kansainväliset 
apurahat, jotka edellyttävät tutkijan 
palaamista lähtömaahan; apurahat on 
tarkoitettu kokeneiden tutkijoiden elinikäistä 
koulutusta sekä osaamisen 
monipuolistamista varten, ja niiden avulla on 
tarkoitus hankkia uutta osaamista ja 

i) eurooppalaisten tutkijoiden kansainväliset 
apurahat, joihin liittyy toimia esteiden 
poistamiseksi tutkijan paluulta lähtömaahan 
sekä työn jatkuvuuden turvaamiseksi tai, 
jos asianomainen henkilö on hyväksynyt 
kyseisen ehdon etukäteen, apurahan 
maksamiseksi takaisin, jos henkilö jää 
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tietämystä; ulkomaille pitkäksi aikaa; apurahat on 
tarkoitettu kokeneiden tutkijoiden elinikäistä 
koulutusta sekä osaamisen 
monipuolistamista varten, ja niiden avulla on 
tarkoitus hankkia uutta osaamista ja 
tietämystä;

Perustelu

Tutkijoita (tai muitakaan henkilöitä) ei voida velvoittaa säädöksillä palaamaan 
lähtömaahansa.

Tarkistus 13
Liite, 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 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. Kaikissa 
Marie Curie -toimissa on taattava 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutuminen 
ja poistettava kaikki vammaisten 
tutkijoiden kohtaamat esteet.
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Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, 
Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)
Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä 
kielellä)
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