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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.

"Ideat"-erityisohjelmalla luodaan yleiseurooppalainen mekanismi sellaisten aidosti luovien 
tieteentekijöiden, insinöörien ja tutkijoiden tukemiseksi, joiden uteliaisuus ja tiedonjano 
johtavat mitä todennäköisimmin ennalta arvaamattomiin ja merkittäviin keksintöihin, jotka 
voivat viedä inhimillistä tietämystä uusiin suuntiin.

"Ideat"-ohjelmassa käytetään käsitettä "tieteen eturintamassa oleva tutkimus", joka ilmentää 
perustutkimuksen ymmärtämistä uudella tavalla. Tällainen tutkimus, jossa liikutaan uuden 
tietämyksen tuottamisen etulinjassa, on lähtökohtaisesti riskialtista toimintaa, jolla pyritään 
saavuttamaan perustavaa laatua olevia edistysaskeleita tieteessä, teknologiassa ja 
insinööritieteissä. Siinä ei välitetä vakiintuneista tieteenalojen tai valtioiden välisistä rajoista.

"Ideat"-ohjelmassa noudatetaan "tutkijalähtöistä" lähestymistapaa, jossa tutkijoiden annetaan 
itse ehdottaa omia tutkimusaiheitaan. Apurahat annetaan yksittäisille tutkimusryhmille, jotka 
voivat muodostua joustavasti mistä tahansa tutkijakokoonpanosta, joka on 
tarkoituksenmukainen kunkin hankkeen toteuttamista varten. Mukana voi olla yksi 
tutkimuslaitos tai useampia laitoksia yhdestä tai useammasta maasta. Kaikissa tapauksissa 
ryhmien koostumuksen pitäisi määräytyä tieteellisen huippuosaamisen eikä hallinnollisten 
vaatimusten perusteella. Ohjelma erottuu kansallisesti rahoitetuista perustutkimustoimista 
strategisten tavoitteidensa ja Euroopan laajuisen toteutuksensa kautta.

Uutena lähtökohtana on Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) perustaminen "Ideat"-ohjelman 
toteutusta varten. ERC:n yhteyteen perustetaan kaksi keskeistä rakennetta, riippumaton 
tieteellinen neuvosto sekä täytäntöönpanorakenne, joka vastaa ohjelman toteuttamisesta 
vuotuisen työohjelman mukaisesti. Tieteellisen neuvoston tehtäviin kuuluu tieteellisen 
strategian laatiminen, seuranta ja laadunvalvonta sekä tiedottaminen ja tiedon levittäminen.

Komissio vahvistaa tieteellisen neuvoston ehdottaman työohjelman. Jos komissio ei voi 
vahvistaa työohjelmaa ehdotetussa muodossa esimerkiksi sen vuoksi, ettei se vastaa 
erityisohjelman tavoitteita tai ole yhteisön lainsäädännön mukainen, komission on esitettävä 
julkisesti perusteensa hylkäämiselle. Tämän menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että 
ERC:n itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteita noudatetaan avoimesti ja kaikilta 
osin.
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2. Valmistelijan suositukset

Valmistelija ehdottaa johdonmukaisuuden vuoksi samoja tarkistuksia kaikkiin seitsemään 
tutkimuksen erityisohjelmaan.

Vakiotarkistuksessa viitataan monivuotiseen rahoituskehykseen ja todetaan, että otsakkeen 1 a 
enimmäismäärää on noudatettava.

Seuraavien tarkistusehdotusten 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 vuosittaisessa 
talousarviossa esitetystä rahoituksen jakautumisesta.

TARKISTUKSET

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

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

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

Vakiotarkistus.
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Ehdotus päätökseksi

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

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

Tarkistus 3
2 artiklan 1 b kohta (uusi)

Ohjelman yleiset hallintomenot
toimeenpanoviraston sisäiset menot ja 
hallintomenot mukaan lukien olisi 
suhteuttettava asianomaiseen 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
2 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
7 a artikla (uusi)

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

Perustelu

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 6 a kohta (uusi)

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