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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.

"Valmiudet"-erityisohjelman tavoitteena on parantaa koko Euroopan tutkimus- ja 
innovointikapasiteettia. Ohjelmassa sekä jatketaan ja tehostetaan edellisten puiteohjelmien 
toimia että otetaan käyttöön joitakin tärkeitä uutuuksia.

Yksi keskeinen uusi osatekijä on strategia, jolla tuetaan uusien tutkimusinfrastruktuurien 
rakentamista. Tämä täydentää tukea, jota entiseen tapaan annetaan olemassa olevan 
tutkimusinfrastruktuurin käytön optimoimiseksi. Tuki uuden infrastruktuurin rakentamiselle 
toteutetaan kaksivaiheisena: valmisteluvaiheen tukena ja rakennusvaiheen tukena. Komission 
toiminnan perustana on Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin (ESFRI) 
tekemä työ, jossa on laadittu Euroopalle uutta infrastruktuuria koskeva kehittämissuunnitelma 
("roadmap"). Komissio määrittää suunnitelman perusteella painopistehankkeita, joille 
voitaisiin antaa EY:n tukea seitsemännestä puiteohjelmasta. Komissio edistää näiden 
hankkeiden toteutusta erityisesti helpottamalla rakennusvaiheen rahoitusjärjestelyjä muun 
muassa riskinjakorahoitusvälineellä, jolla edistetään Euroopan investointipankin lainojen 
saantia. Liitteessä 1 on esitetty ESFRIn laatima ”mahdollisten hankkeiden luettelo”, jossa on 
konkreettisia esimerkkejä uusista suuren mittaluokan tutkimusinfrastruktuureista, joita 
Euroopan tiedeyhteisö tarvitsee seuraavan vuosikymmenen aikana. Pk-yrityksiä ja niiden 
toimialajärjestöjä hyödyttävää tutkimusta tukevien kahden toimen budjettia on kasvatettu, 
koska pk-yrityksillä on kasvava tarve ulkoistaa tutkimustyötään.

"Osaavat alueet" -aloitteeseen liittyvien toimien perustana on onnistunut pilottitoimi.
Tavoitteena on saada aikaan valtioiden rajat ylittäviä alueiden verkostoja, jotta alueet 
pystyisivät hyödyntämään tutkimuskapasiteettiaan täysimääräisesti ja saisivat käyttöönsä
tutkimuksesta peräisin olevaa uutta tietämystä. Lisäksi pyritään edistämään yliopistojen, 
tutkimuskeskusten, yritysten ja alueviranomaisten muodostamien "tutkimusklusterien"
syntymistä.

Toinen tärkeä uutuus on toimi, jonka tarkoituksena on vapauttaa EU:n "lähentymisalueiden"
ja syrjäisimpien alueiden täysi tutkimuspotentiaali. Osaamistalouden ja -yhteiskunnan 
toteuttaminen edellyttää paitsi eurooppalaisen tutkimuksen huippuosaamisen vahvistamista 
myös sitä, että kyetään valjastamaan paremmin käyttöön koko EU-alueen runsas 
hyödyntämätön tutkimuspotentiaali. Toimenpiteillä tuetaan tutkijoiden rekrytointia muista 
EU-maista, tutkimus- ja hallintohenkilöstön tilapäisiä siirtoja, arviointipalvelujen käyttöä sekä 
tutkimuslaitteiden hankintaa ja kehittämistä. Toimenpiteet täydentävät niitä 
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rakennerahastotoimia, joilla voidaan tukea näiden alueiden tarpeita ja mahdollisuuksia lisätä 
olemassa tai muodostumassa olevien osaamiskeskustensa tutkimuskapasiteettia.

Yhtenä seitsemännen puiteohjelman tärkeänä uutena tavoitteena on saada aikaan vahva ja 
yhtenäinen kansainvälinen tiede- ja teknologiapolitiikka. ”Valmiudet”-erityisohjelman toimet 
tukevat tätä tavoitetta erityisesti sitä kautta, että niiden avulla voidaan määrittää yhteistyön 
painopistealueita.

Pyrittäessä kehittämään yhtenäistä politiikkaa painottuu kansallisen ja alueellisen 
tutkimuspolitiikan koordinoinnin merkitys. Tällaista koordinointia tuetaan erityisellä 
jäsenvaltioiden ja alueiden ylikansallista poliittista yhteistyötä koskevien aloitteiden 
tukijärjestelmällä. Näin edesautetaan tutkimuspolitiikan avoimen koordinointimenetelmän 
toteutusta ja edistetään maiden ja alueiden muodostamien ryhmien koordinoitujen tai 
yhteisten aloitteiden aikaansaamista aloilla, joilla on vahva ylikansallinen ulottuvuus.

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 vuosittaisen talousarvion 
selvitysosassa ja liitteessä 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;
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Perustelu

Vakiotarkistus.

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 

  
1 EUVL C 49, 28.2.2006, s. 37.
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suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

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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