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LYHYET PERUSTELUT

1. Ehdotuksen keskeiset näkökohdat

Erityisohjelmaehdotusten oikeusperustana ovat EY:n perustamissopimuksen XVIII osaston 
163–173 artikla ja erityisesti 166 artiklan 3 kohta, jossa määrätään puiteohjelman 
täytäntöönpanosta erityisohjelmin.

Komissio aikoo perustaa toimeenpanoviraston, jonka hoidettavaksi annetaan tiettyjä 
"Yhteistyö"-, "Ihmiset"-, ja "Valmiudet"-erityisohjelmien täytäntöönpanotehtäviä. Tätä 
toimintamallia sovelletaan myös "Ideat"-erityisohjelman täytäntöönpanossa.

"Yhteistyö"-erityisohjelman tavoitteena on auttaa Eurooppaa saavuttamaan johtava asema 
keskeisillä tieteen ja teknologian aloilla. Tähän pyritään tukemalla yliopistojen, yritysten, 
tutkimuskeskusten ja julkisen vallan yhteistyötä kaikkialla Euroopan unionissa ja myös
muualla maailmassa. Aiemmat puiteohjelmat ovat osoittaneet, että tällaisilla toimilla voidaan 
edesauttaa Euroopan tutkimuksen rakennemuutosta sekä resurssien yhdistämistä ja lisäämistä.

Seitsemännessä puiteohjelmassa pyritään levittämään toimien vaikutukset entistä 
laajemmalle. "Yhteistyö"-ohjelmassa ehdotetut yhdeksän aihealuetta vastaavat niitä keskeisiä 
tietämyksen ja teknologian osa-alueita, joilla on lisättävä huippututkimusta, jotta voitaisiin 
vastata Euroopan kohtaamiin sosiaalisiin ja taloudellisiin sekä kansanterveyttä, ympäristöä ja 
teollisuutta koskeviin haasteisiin.

Ohjelmassa on tärkeitä uutuuksia, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota pantaessa 
ohjelmaa täytäntöön:

– Ohjelmassa käynnistetään yhteisiä teknologia-aloitteita, joilla vastataan tarpeeseen 
saada aikaan kunnianhimoisia yleiseurooppalaisia julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia tärkeiden teknologioiden kehitystyön vauhdittamiseksi.

– Ohjelmalla tiivistetään kansallisten tutkimusohjelmien koordinointia (ERA-NET-
järjestelmä).

– Ohjelma sisältää tietotekniikka-avusteista asumista (ambient assisted living), Itämeren 
tutkimusta ja metrologiaa koskevia toimia (nk. 169 artiklan mukaiset aloitteet).

– Ohjelma sisältää kansainvälistä yhteistyötä (toimia koskevaa vuoropuhelua ja 
verkostoja kumppanuusmaiden eri alueiden kanssa).

– Ohjelma vastaa joustavalla tavalla esiin nouseviin tarpeisiin ja ennakoimattomiin 
politiikkaan liittyviin tarpeisiin.

2. Valmistelijan suositukset

Valmistelija ehdottaa johdonmukaisuuden vuoksi samoja tarkistuksia kaikkiin seitsemään 
tutkimuksen erityisohjelmaan.
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Vakiotarkistuksessa viitataan monivuotiseen rahoituskehykseen ja todetaan, että otsakkeen 
1 a enimmäismäärää on noudatettava.

Seuraavien tarkistusehdotuksen tarkoituksena on taata moitteeton varainhoito ja 
erityisohjelmasta rahoitettujen toimien tehokas täytäntöönpano.

Valmistelija katsoo, että yhteisön rahoittaman tutkimuksen rahoitusseurannan parantamiseksi 
komission tulisi antaa budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti tietoa erityisohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä ennakkoon tieto siitä, jos se aikoo poiketa vuotuisessa talousarviossa 
esitetystä rahoituksen jakautumisesta.

TARKISTUKSET

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

Luonnos Euroopan parlamentin la insäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava 
yhteensopiva uuden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 1 a
enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 38 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tämä on vakiotarkistus.
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Ehdotus päätökseksi

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että rahoitetut toimet 
toteutetaan tehokkaasti ja 
varainhoitoasetuksen säännöksiä 
noudattaen.

Tarkistus 3
3 artiklan 1 b kohta (uusi)

Ohjelman yleiset hallintomenot
toimeenpanoviraston sisäiset menot ja 
hallintomenot mukaan lukien olisi 
suhteutettava asianomaisen ohjelmaan
liittyviin tehtäviin, ja ne kuuluvat budjetti-
ja lainsäädäntövallan käyttäjien 
päätäntävaltaan.

Perustelu

Toimeenpanovirastolle osoitettujen määrärahojen pitää vastata vaatimuksia, joita asettavat 
toimeenpanoviraston perustamista koskevat menettelysäännöt sekä neuvoston asetus 
N:o 58/2003 yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen 
asemasta. Näin taataan ohjelman toimien asianmukainen rahoitus.

Tarkistus 4
3 artiklan 1 c kohta (uusi)

Talousarviomäärärahat on käytettävä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen eli 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteiden sekä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

  
1 EUVL C 49, 28.2.2006, s. 37.
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Tarkistus 5
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Komissio ilmoittaa budjettivallan 
käyttäjälle ennakkoon, jos se aikoo poiketa 
vuosittaisen talousarvion selvitysosassa ja 
liitteessä esitetystä rahoituksen 
jakautumisesta.

Perustelu

Tämä menettely otettiin käyttöön budjettivaliokunnan ja komission lokakuussa 1999 tekemän 
sopimuksen perusteella. Valmistelijan mielestä menettely olisi säilytettävä, jotta parannetaan 
seitsemännen puiteohjelman erityisohjelmien varojen käytön seurantaa.

Tarkistus 6
8 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Arviointikertomus sisältää arvion siitä, 
onko varainhoito ollut moitteetonta. Se 
sisältää arvion ohjelman talousarvio- ja 
taloushallinnon tehokkuudesta ja 
asianmukaisuudesta.
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ASIAN KÄSITTELY
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