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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi 
innovointimenojen sekä tutkimus- ja kehittämismenojen kokonaismäärän lisäämisen 
3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2010 mennessä. Jotta puiteohjelmassa voidaan 
saavuttaa tämä erittäin haasteellinen tavoite, eurooppalaiseen tutkimustoimintaan on 
osoitettava riittävät henkilöstöresurssit. Arvioiden mukaan Euroopan unioni tarvitsee 
keskimäärin yli 600 000 tutkijaa saavuttaakseen 3 prosentin tavoitteen vuoteen 2010 
mennessä.

Tähän sekä julkista että yksityistä tutkimustoimintaa koskevaan haasteeseen vastaamiseksi on 
yhdistettävä useita tavoitteita, niin että
– lisätään tutkinnon suorittaneiden määrää ja tieteellisen tutkinnon suorittaneiden 

osuutta tästä määrästä;
– vapautetaan käyttöön kaikki – erityisesti naisten – inhimillinen tutkimuspotentiaali 

kansainvälisellä tasolla;
– pyritään vähentämään niiden tieteenharjoittajien määrää, jotka jättävät 

tutkimustoiminnan ja siirtyvät muille aloille;
– kannustetaan tutkijoita pysymään Euroopan unionin alueella.

Erityisohjelma

”Ihmiset”-ohjelma on yksi viidestä ehdotetusta erityisohjelmasta, jotka ovat jatkoa 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaa (2007–2013) 
koskevalle komission ehdotukselle. Ehdotettu puiteohjelma rakentuu neljän suuren 
erityisohjelman – ”Yhteistyö”, ”Ideat”, ”Ihmiset” ja ”Valmiudet” – varaan, ja kukin niistä 
vastaa yhtä eurooppalaisen tutkimuspolitiikan keskeistä tavoitetta. Lisäksi perustetaan viides 
erityisohjelma Yhteisen tutkimuskeskuksen suoria toimia varten. ”Ihmiset”-erityisohjelmassa 
hyödynnetään Marie Curie -toimista saatuja kokemuksia tutkijoiden koulutus-, liikkuvuus- ja 
urakehitystarpeisiin vastaamiseksi.

Toimet ovat suurelta osin jatkoa aiemmille toimille, mutta lisäksi niissä kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota seuraaviin seikkoihin:

– Rakenteellisten vaikutusten lisääminen: näitä vaikutuksia pyritään lisäämään 
esimerkiksi luomalla alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien 
yhteisrahoitusta toimintalinjassa ”Elinikäinen oppiminen ja urakehitys”.

– Yritysten osallistuminen: vaikka Marie Curie -toimille luonteenomainen alhaalta 
ylöspäin suuntautuva lähestymistapa säilytetäänkin, jatkossa kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota koulutukseen ja urakehitykseen sekä niihin liittyviin tarpeisiin eri 
aloilla, erityisesti yksityisellä sektorilla.

– Kansainvälistä ulottuvuutta vahvistetaan. Sen lisäksi, että EU:n tutkijoiden 
koulutusta ja urakehitystä edistetään tarjoamalla eurooppalaisille tutkijoille 
kansainvälisiä apurahoja, joihin liittyy paluuvelvoite, kansainvälistä yhteistyötä 
laajennetaan kolmansien maiden tutkijoille annettavalla tuella.
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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on tyytyväinen sekä seitsemättä puiteohjelmaa 
koskevaan ehdotukseen että ”Ihmiset”-erityisohjelmaan. Inhimilliseen pääomaan on 
ensiarvoisen tärkeää investoida osaamiseen perustuvan talouden ja yhteiskunnan 
aikaansaamiseksi.

SET-alan1 (Science, Engineering and Technology) mukaan tutkijaresurssien tilanne on 
kriittinen. Niin ollen on syytä kaksinkertaistaa ponnistukset tämän kriisin syiden 
poistamiseksi tekemällä tutkimusalalla työskentelystä Euroopan unionissa kiinnostava, 
motivoiva, taloudellisesti houkutteleva ja palkitseva vaihtoehto.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta panee tyytyväisenä merkille, että Marie Curie 
-toimia jatketaan ja että niillä on voimakkaat rakenteelliset vaikutukset. Valiokunta toivoo 
tämän mekanismin vauhdittavan julkisia investointeja, koska tutkijaa kohti laskettu valtion 
rahoitus on Euroopassa huomattavasti pienempi kuin Yhdysvalloissa, minkä vuoksi onkin 
selvää, että eurooppalaisten tutkijoiden määrällä ei varsinkaan julkisella sektorilla voida 
saavuttaa samoja työskentelyolosuhteita eikä niin ollen myöskään vastaavia tuloksia kuin 
Yhdysvalloissa. Varsinkin nuorimmille tieteenharjoittajille on tarjottava houkuttelevampia 
palkkoja.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta katsoo, että tutkijoiden liikkuvuus on ensiarvoisen 
tärkeää tieteellisen osaamisen viemiseksi eteenpäin. Jotta voitaisiin edistää uusia löydöksiä, 
tutkimusryhmien ympäri Eurooppaa on tavattava toisiaan ajatustenvaihdon ja yhteistyön 
merkeissä. Lisäksi on parannettava tutkijanuran houkuttelevuutta ja tuottavuutta Euroopassa. 
Tähän pääsemiseksi on yhtäältä parannettava liikkuvuutta koskevaa oikeus-, sääntely- ja 
hallintokehystä erityisesti kolmansista maista tulevien tutkijoiden maahantuloon ja oleskeluun 
liittyvien ehtojen osalta, ja toisaalta on koordinoitava paremmin sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
muita liikkuvuuteen liittyviä mekanismeja erityisesti verotusta sekä tutkintojen ja 
ammattipätevyyden tunnustamista koskevissa asioissa.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta korostaa lisäksi, että komissio vastaa 
erityisohjelman täytäntöönpanosta komitean avustuksella. Valiokunta kehottaa komissiota 
varaamaan Euroopan parlamentille asianmukaisen roolin, kuten jäljempänä esitettävissä 
tarkistuksissa ehdotetaan.

  
1 ”Europe Needs More Scientists – Increasing Human Resources for Science and Technology in Europe”. José 
Marianon johtaman korkean tason työryhmän raportti Euroopan tiede- ja tekniikka-alan henkilöstöresurssien 
lisäämisestä. Euroopan komissio, 2004.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 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, 
elinikäistä oppimista, kilpailukykyä, 
innovointia, työllisyyttä, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja yhtäläistä kohtelua, 
asianmukaisia työehtoja, teollisuutta, 
terveyttä, kuluttajansuojaa, työllisyyttä, 
energiaa, liikennettä ja ympäristöä koskevia 
toimia, jotka ovat tarpeen, jotta saataisiin 
aikaan Lissabonin tavoitteiden edellyttämä 
strategisten toimenpiteiden kokonaisuus.

Perustelu

Elinikäinen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää erityisesti tutkimusalalla, jossa yhä 
yleistyvänä käytäntönä näyttää olevan, että tutkijat irrotetaan työstään uransa keskivaiheilla 
ja siirretään ennenaikaisesti tai väkisin eläkkeelle (katso KOM(2003)0436).

Asianmukaisten työehtojen toteuttaminen sekä kaikki siihen liittyvät seikat kuuluvat 
tutkimuksen tukemisen tärkeimpiin edellytyksiin.

Työllisyyteen liittyvät yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen kohtelu ovat perustavia 
yhteiskunnallisia periaatteita, jotka on toteuttava Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Puiteohjelman on tarkoitus auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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Tarkistus 2
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) Tutkijoiden kansainvälinen yhteistyö ja 
heidän kansainvälinen kokemuksensa ovat 
perustavan tärkeä Euroopan tutkimukseen 
ja kehittämiseen 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 
ilman minkäänlaista syrjintää avoimia 
kolmansien maiden yksittäisille tutkijoille 
sekä kolmansissa maissa asuville 
eurooppalaisille tutkijoille. Kannustimia 
tarjoavan politiikan toteuttamisessa ei 
pitäisi keskittyä vain tutkijoiden palkkaan, 
vaan myös heidän työehtoihinsa. Olisi 
toteutettava toimia, joilla pyritään 
kolmansissa maissa hankittujen 
ammattipätevyystodistusten vastavuoroisen 
tunnustamisen nopeuttamiseen.

Perustelu

On tarpeen houkutella "eurooppalaisen aivokapasiteetin” haltijoita, joka ovat lähteneet 
Euroopan ulkopuolelle erikoistumisopintoja varten ja jääneet tutkijoiksi maahan, jossa 
suorittivat yliopisto-opintonsa.

Ohjelmaan on voitava osallistua ilman syrjintää. Ulkomaisten tutkijoiden houkuttelemiseksi 
on lisäksi nopeutettava kolmansissa maissa hankittujen ammattipätevyystodistusten 
vastavuoroista tunnustamista, jotta voitaisiin hyödyntää inhimillistä pääomaa 
eurooppalaisessa tutkimuksessa ja kehittämisessä ja jotta ei haitattaisi tutkijoiden vapaata 
liikkumista yhteisön alueella.

Tähänastiset kokemukset ovat osoittaneet, että etenkin tutkijat ovat valmiita muuttamaan 
asuinpaikkaansa vasta sitten, kun perusehdot, kuten elinolot ja työpaikan laatu, on turvattu.



AD\610657FI.doc 7/17 PE 370.167v02-00

FI

Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Puiteohjelman olisi edistettävä kestävää 
kehitystä.

(9) Puiteohjelman olisi edistettävä kestävää 
kehitystä ja vähennettävä työttömyyttä.

Perustelu

On tärkeää korostaa työllisyystavoitteiden merkitystä.

Tarkistus 4
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 tasa-arvoon liittyvät seikat sekä 
muiden seikkojen ohella niiden tutkijoiden 
työehdot, sosiaaliturva, 
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.

Perustelu

On tärkeää korostaa sosiaaliturvan merkitystä tutkijoiden perheille, sillä tutkijat joutuvat 
usein kohtaamaan käytännön ongelmia esimerkiksi liittyen terveydenhoitoon ja lasten 
koulunkäyntiin (päiväkodit, lastentarhat jne.).

Tarkistus 5
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 

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

innovoinnin levittämistä. Tutkijoiden 
koulutusta ja urakehitystä tukevia toimia eli 
”Marie Curie -toimia” tehostetaan 
keskittymällä entistä kohdennetummin 
osaamisen ja urakehityksen keskeisiin 
osatekijöihin ja tiivistämällä yhteyksiä 
kansallisiin järjestelmiin.

Perustelu

On viitattava konkreettisesti tulokseen, johon inhimillisten voimavarojen määrällisellä ja 
laadullisella vahvistamisella pyritään. Tärkein tavoite tässä tapauksessa on tieteellisen tiedon 
tason sekä innovoinnin edistäminen, joka johtaa inhimillisten voimavarojen jatkuvaan 
paranemiseen.

Tarkistus 6
4 artiklan 1 kohta

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

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
määräyksiä.

Perustelu

Tarkistuksella tähdennetään, että Euroopan unionin perusoikeuskirjaa on noudatettava.

Tarkistus 7
8 artikla

1. Komissiota avustaa komitea. 1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa 
säädettyä hallintomenettelyä ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 7 artiklan 
3 kohdan säännökset.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

4. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi 
vahvistetaan kaksi kuukautta.

4. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi 
vahvistetaan kaksi kuukautta.

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

komitealle ja Euroopan parlamentille 
erityisohjelman täytäntöönpanon yleisestä 
edistymisestä ja antaa niille tietoja 
riskinjakorahoitusvälineestä sekä kaikista 
tässä ohjelmassa rahoitetuista TTK-toimista.

Perustelu

Neuvoston päätöksessä 1999/468/EY tarkoitettu kuulemismenettely on paras vaihtoehto, 
koska sen myötä komissiolle jää perussopimusten mukainen täytäntöönpanovalta. Jos 
Euroopan parlamentilla ei yhtenä lainsäätäjistä ole sananvaltaa komitologiaprosessissa, ei 
ole perusteltua antaa sitä myöskään neuvostolle tai jäsenvaltioiden viranomaisille. 
Parlamentti on perinteisesti otettu mukaan hyväksyntämenettelyn kautta. Ei ole perusteltua 
rajoittaa 7 artiklaa.

Lisäksi Euroopan parlamentille on tiedotettava asianmukaisesti kaikista TTK-toimista, joita 
rahoitetaan kyseisestä ohjelmasta.

Riskinjakorahoitusväline on puiteohjelman avaama tärkeä uusi mahdollisuus, johon on 
viitattava.

Tarkistus 8
Liite I, 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.

Hyvien tutkijoiden suuri määrä on 
kilpailuetu Euroopalle. Euroopan TTK-
kapasiteetin ja -tehokkuuden lisääminen 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
lujittaminen ja jatkokehitys edellyttävät 
muun muassa, että kehitetään jatkuvasti 
yliopistojen tutkimuskeskuksia, jotta 
Euroopasta voidaan tehdä 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, sellaisten käytäntöjen 
tukemista, joihin liittyy siirtymistä 
korkeakouluista yrittäjäsektorille ja 
päinvastoin, sekä naisten ja nuorten 
tutkijoiden vahvaa osallistumista 
tutkimukseen ja kehittämiseen.
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Perustelu

Tutkijat ovat ihmisiä eivätkä "henkilöresursseja", joita pitää olla mahdollisimman paljon 
mahdollisimman korkealaatuisina. Tämän pitäisi heijastua myös sanavalinnassa.
Monilla aloilla yrityksissä toteutettavia tutkimushankkeita arvostetaan vielä muita vähemmän, 
ja yrityksissä työskenteleviä akateemisia tutkijoita ei siksi aina pidetä vakavasti otettavina 
ehdokkaina, kun on kyse akateemisesta ylenemisestä.

Yliopistojen tutkimuskeskukset voivat olla ja niiden pitääkin olla tärkeitä solmukohtia 
tämänhetkisen tiedon tuotantoon ja toistamiseen liittyen. Yksi yliopistojen tutkimuskeskusten 
ominaispiirteistä on mahdollisuus ottaa rahoitusta vastaan sekä valtiolta että yksityisiltä 
tahoilta niiden ottaessa vastaan tutkimustoimeksiantoja. Tuotettua tietoa voidaan välittää 
tämän jälkeen edelleen sekä yliopistoissa että yhteistyötä tekevien yksityisten toimijoiden 
keskuudessa.

Yrityksissä suoritettavaa tutkimusta arvostetaan useilla aloilla edelleen vähemmän kuin 
yliopistotutkimusta, minkä vuoksi yritysten palveluksessa työskenteleviä yliopistojen tutkijoita 
ei pidetä yliopistoissa ylennyksiä ajatellen varteenotettavina ehdokkaina.

Tarkistus 9
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 ja hankittujen 
ammattipätevyyksien tunnustaminen sekä 
tutkijoiden asianmukaisten työehtojen 
varmistaminen.

Perustelu

Jotta kolmansista maista tulevat tutkijat voisivat osallistua, on ehdottoman välttämätöntä 
toteuttaa toimia, joilla pyritään kolmansissa maissa hankittujen ammattipätevyyksien 
tunnustamiseen. Lisäksi "Marie Curie" -toimilla on edistettävä sellaisten työehtojen luomista, 
joissa otetaan huomioon paitsi sukupuolten välinen tasa-arvo myös tarve yhdistää työ ja 
perhe-elämä.
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Tarkistus 10
Liite, Johdanto, 5 kohta

Kansainvälinen ulottuvuus, joka on 
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.

Kansainvälinen ulottuvuus, joka on 
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 tarjoamalla 
sopivia kannustimia. Kansainvälinen 
ulottuvuus sisältyy kaikkiin Marie Curie 
-toimiin, ja lisäksi toteutetaan sitä koskevia 
erillisiä toimia.

Perustelu

Tähänastiset kokemukset ovat osoittaneet, että etenkin tutkijat ovat valmiita muuttamaan 
asuinpaikkaansa vasta sitten, kun perusehdot, kuten elinolot ja työpaikan laatu, on turvattu.

Tarkistus 11
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 %). Lisäksi on tarkoitus 
varmistaa, että liikkuvuuden esteet 
poistetaan ja että tutkijat voivat heidän 
perheitään tukevien vastaavien aloitteiden 
avulla yhdistää tasapainoisesti työn ja muun 
elämänsä, sekä helpottaa tutkimusuralle 
palaamista tauon jälkeen. Niin ikään 
erityisohjelmassa otetaan tarpeen mukaan 
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sosiaaliset, oikeudelliset ja laajemmat 
kulttuuriset näkökohdat sekä tieteen ja 
teknologian kehityksen sosioekonomiset 
vaikutukset ja tulevaisuudennäkymät.

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

On tärkeää korostaa sosiaaliturvan merkitystä tutkijoiden perheille, sillä tutkijat joutuvat 
usein kohtaamaan käytännön ongelmia esimerkiksi liittyen terveydenhoitoon ja lasten 
koulunkäyntiin (päiväkodit, lastentarhat jne.).

Marie Curie -ohjelman toimien avulla täytyy voida poistaa kaikki esteet, jotka voivat estää ja 
vaikeuttaa tutkimusta tutkijoiden ollessa ulkomailla.

Tarkistus 12
Liite I, 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 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, alueellisten ja kansainvälisten 
toimien kanssa. Erityisesti pyritään 
luomaan alueellista koheesiota ottaen 
huomioon, että heikoimmin kehittyneiden 
alueiden tarvitsee houkutella tutkijoita, 
jotta ne voisivat toteuttaa omaa keskipitkän 
ja pitkän aikavälin kehitysstrategiaansa.

Perustelu

Korkeasti koulutettujen huippututkijoiden kysynnän lisääntyminen ei saisi tapahtua 
heikoimmin kehittyneiden alueiden kustannuksella.
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Tarkistus 13
Liite, Toimet, Tutkijoiden peruskoulutus, 5 kohdan 3 a ja 3 b luetelmakohta (uusi)

● toimien toteuttaminen yhteistyössä 
kolmansien maiden kanssa tutkijanuran 
alkuvaiheessa olevien tutkijoiden 
kouluttamiseksi.

• tuki tutkijoiden julkaisuille, tutkimuksille 
ja kirjoille, joilla pyritään levittämään 
tietoa, ja tutkijoiden teoreettis-tieteellisen 
koulutuksen tuki.

Perustelu

On tärkeää edistää kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta se toisi lisäarvoa 
tutkijanuransa alkuvaiheessa olevien eurooppalaisten tutkijoiden kouluttamiseen.

Tutkijoiden teoreettis-tieteellisten ideoiden ja etenkin nuorten tutkijoiden tällaisten ideoiden 
julkaiseminen ansaitsee erityisen tuen, koska se ei ainoastaan edistä uusia näkemyksiä, vaan
luo samalla sopivat edellytykset luovalle tieteelliselle kilpailulle.

Tarkistus 14
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 vähintään 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

Vaatimus neljän vuoden kokoaikaisesta tutkimuskokemuksesta on aivan liian rajoittava 
esimerkiksi tapauksissa, joissa tutkijalla on samanaikaisesti aktiivinen akateeminen ura ja 
erillinen ura jollakin muulla alalla.

Tarkistus 15
Liite, Toimet, Kansainvälinen ulottuvuus, 2 kohdan i alakohta

i) eurooppalaisten tutkijoiden kansainväliset 
apurahat, jotka edellyttävät tutkijan 
palaamista lähtömaahan; apurahat on 
tarkoitettu kokeneiden tutkijoiden elinikäistä 

i) eurooppalaisten tutkijoiden riittävän 
suuret kansainväliset apurahat, jotka 
edellyttävät tutkijan palaamista Euroopan 
unioniin; apurahat on tarkoitettu kokeneiden 
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koulutusta sekä osaamisen 
monipuolistamista varten, ja niiden avulla 
on tarkoitus hankkia uutta osaamista ja 
tietämystä;

tutkijoiden elinikäistä koulutusta sekä 
osaamisen monipuolistamista varten sekä
uransa alussa olevia tutkijoita varten, jotta 
he voisivat hankkia uutta osaamista ja 
tietämystä;

Perustelu

Liikkuvuuden esteenä on usein rahoituksen riittämättömyys, oli kyse sitten opiskelija-
apurahoista tai varsinkin uransa keski- tai loppuvaiheessa olevien tutkijoiden paluu- ja 
uudelleenintegroitumisapurahoista. Apurahoja on myönnettävä nuorille tutkijoille samoin 
edellytyksin, jotta he voivat hioa osaamistaan ja palata korkeasti koulutettuina 
huippututkijoina.

On tärkeää, että tutkijat eivät ole velvollisia palaamaan vain omaan maahansa. Sen sijaan 
heidän pitäisi voida saada lisäkokemusta ennen paluutaan mihin tahansa muuhun Euroopan 
unionin jäsenvaltioon.

Tarkistus 16
Liite, Toimet, Kansainvälinen ulottuvuus, 2 kohdan ii alakohta

ii) paluu- ja uudelleenintegroitumisapurahat; 
nämä on tarkoitettu kokeneille tutkijoille, 
jotka ovat olleet hankkimassa kansainvälistä 
kokemusta. Kansainvälistä ulottuvuutta 
koskevan toimen yhteydessä tuetaan myös 
ulkomailla työskentelevien, jäsenvaltioista ja 
assosioituneista maista lähtöisin olevien 
tutkijoiden verkostoitumista. Tarkoituksena 
on pitää tutkijat ajan tasalla eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehityksestä ja antaa heille 
mahdollisuus osallistua siihen.

ii) riittävän suuret paluu- ja 
uudelleenintegroitumisapurahat; nämä on 
tarkoitettu kokeneille tai uransa 
alkuvaiheessa oleville tutkijoille, jotka ovat 
olleet hankkimassa kansainvälistä 
kokemusta. Kansainvälistä ulottuvuutta 
koskevan toimen yhteydessä tuetaan myös 
ulkomailla työskentelevien, jäsenvaltioista ja 
assosioituneista maista lähtöisin olevien 
tutkijoiden verkostoitumista. Tarkoituksena 
on pitää tutkijat ajan tasalla eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehityksestä ja antaa heille 
mahdollisuus osallistua siihen. Euroopan 
ulkopuolelle asettautuneita eurooppalaisia 
tutkijoita kannustetaan niin ikään 
palaamaan takaisin.

Perustelu

Liikkuvuuden esteenä on usein rahoituksen riittämättömyys, oli kyse sitten opiskelija-
apurahoista tai erityisesti tutkijanuran keski- tai loppuvaiheessa olevien tutkijoiden paluu- tai 
uudelleenintegroitumisapurahoista. Apurahoja on myönnettävä nuorille tutkijoille samoin 
edellytyksin, jotta he voivat hioa osaamistaan ja palata korkeasti koulutettuina 
huippututkijoina. Maailmalle hajaantuneita eurooppalaisia tutkijoita on kannustettava 
palaamaan Eurooppaan.
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Tarkistus 17
Liite, Toimet, Kansainvälinen ulottuvuus, 3 kohdan i alakohta

i) ulkomaisten tutkijoiden apurahoilla, joilla 
houkutellaan kolmansien maiden 
huippututkijoita jäsenvaltioihin ja 
assosioituneisiin maihin tietämyksen tason 
parantamiseksi sekä korkean tason 
yhteyksien luomiseksi; kehitysmaiden tai 
nousevan talouden maiden tutkijoille 
voidaan myöntää tukea myös paluuvaihetta 
varten; lisäksi tuetaan jäsenvaltioissa ja 
assosioituneissa maissa työskentelevien 
kolmansien maiden tutkijoiden 
verkostoitumista, jotta voitaisiin kehittää 
heidän yhteydenpitoaan niille alueille, joilta 
he ovat lähtöisin, ja luoda rakenteita 
yhteydenpitoa varten.

i) ulkomaisten tutkijoiden apurahoilla, joilla 
houkutellaan kolmansien maiden 
huippututkijoita jäsenvaltioihin ja 
assosioituneisiin maihin tietämyksen tason 
parantamiseksi sekä korkean tason 
yhteyksien luomiseksi; kehitysmaiden tai 
nousevan talouden maiden tutkijoille 
voidaan myöntää tukea myös paluuvaihetta 
varten; lisäksi tuetaan jäsenvaltioissa ja 
assosioituneissa maissa työskentelevien 
kolmansien maiden tutkijoiden 
verkostoitumista, jotta voitaisiin kehittää 
heidän yhteydenpitoaan niille alueille, joilta 
he ovat lähtöisin, ja luoda rakenteita 
yhteydenpitoa varten ja tarjota hyville 
tutkijoille kautta maailman kannustimia, 
jotta he asettuisivat Eurooppaan.

Perustelu

Yleisesti ottaen tutkijoita tulisi kannustaa asettumaan tai palaamaan takaisin Eurooppaan.

Tarkistus 18
Liite, Toimet, Kansainvälinen ulottuvuus, 3 kohdan ii alakohdan -1 luetelmakohta (uusi)

• ehdokasmaista

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korostamaan ehdokasmaiden erityistä kumppanuusasemaa.

Tarkistus 19
Liite, Toimet, Erityistoimet

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 

Jotta voitaisiin tukea tutkijoiden aidosti 
eurooppalaisten työmarkkinoiden syntyä, 
toteutetaan yhtenäisen kokonaisuuden 
muodostava joukko liitännäistoimia, joilla 
poistetaan tutkijoiden ammatillisen 
liikkuvuuden esteitä, varsinkin 
sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyviä 
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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.

seikkoja, joilla on usein tutkimustyöhön 
siirtymistä ehkäisevä vaikutus, ja 
parannetaan heidän uranäkymiään 
Euroopassa, mikä edellyttää erityisesti, että 
heille taataan asianmukaiset rahoitus-, 
palkka- ja sosiaaliturvajärjestelyt. 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

Erot eri jäsenvaltioiden sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmien välillä voivat olla liikkuvuuden 
esteenä, minkä vuoksi yhteistoiminta on tarpeen. Koska palkka on yksi näkyvimmistä 
ammatillisen tunnustuksen merkeistä, tutkijanuran kiinnostavuutta on lisättävä takaamalla 
tutkijoille asianmukainen ja houkutteleva palkka.
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