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ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön 
panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Yhteistyö"

Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 176
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Tässä erityisohjelmassa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon yliopistojen 
tärkeä rooli tieteellisen ja teknisen 
tutkimuksen todellisen huipputason 
takaamisessa ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomisessa, kuten 
tunnustetaan komission tiedonannossa 
yliopistojen roolista tietojen ja taitojen 
Euroopassa (KOM(2003)0058), sekä 
myötävaikuttamisessa tietoyhteiskunnan 
kehittymiseen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 177
2 artiklan f alakohta

f) Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos)

f) Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos ja luonnonuhat);

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että luonnonuhkia painotetaan erityisesti "Yhteistyö"-erityisohjelman 
aihealueessa, joka koskee ympäristöä, ottaen huomioon luonnonkatastrofien yhä kasvavan 
määrän ja siitä aiheutuvan tarpeen löytää ratkaisuja ja tehokkaita vastauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler ja Angelika Niebler

Tarkistus 178
2 artiklan i alakohta

i) Turvallisuus ja avaruus i) Turvallisuus

Or. de

Perustelu

Turvallisuuden ja avaruuden yhteydestä huolimatta näitä kahta aihetta olisi käsiteltävä 
kahtena hyvin määriteltynä painopistealana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler ja Angelika Niebler

Tarkistus 179
2 artiklan i a alakohta (uusi)

i a) Avaruus

Or. de

Turvallisuuden ja avaruuden yhteydestä huolimatta näitä kahta aihetta on käsiteltävä kahtena 
hyvin määriteltynä painopistealana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 180
4 artiklan 1 kohta
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1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. 

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. 
Ihmisalkioiden ja niiden kantasolujen 
tutkimusta ei rahoiteta, koska se on useissa 
jäsenvaltioissa kiellettyä syistä, jotka 
liittyvät perusihmisoikeuksien ja 
perustuslaillisten periaatteiden 
kunnioittamiseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 181
4 artiklan 1 kohta

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

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita ottaen 
huomioon vaadittavat tietämyksen alueen 
ja tutkimuslajin mukaiset tieteelliset takeet.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Herbert Reul ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 182
4 artiklan 2 kohta

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

2. Kun kyseessä ovat eettisesti 
arkaluonteiset tutkimushankkeet, 
osallistujien on saatava kansallisten tai 
paikallisten eettisten toimikuntien 
hyväksyntä ennen hankkeiden aloittamista. 
Lisäksi komissio tekee hankkeille 
poikkeuksetta eettisen arvioinnin ja 
raportoi neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille vuosittain. Erityistapauksissa 
eettinen arviointi voidaan tehdä myös 
hankkeen toteutuksen aikana.

– lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,
– tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
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ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,
– tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, 
esimerkiksi somaattisten solujen tuman 
siirron avulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus jätettiin samansisältöisenä myös puiteohjelmaan. Kysymys olisi ratkaistava 
puiteohjelmassa, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitettiin myös erityisohjelmien osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli ja Paul 
Rübig

Tarkistus 183
4 artiklan 3 kohta

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

– lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

– ihmisalkioiden kloonaukseen liittyvä 
tutkimus,

– tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,

– tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,

– tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

– tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, ja tutkimus, 
jossa käytetään näiden ihmisalkioiden 
soluja,
– tutkimus, jossa tuhotaan ihmisalkioita tai 
jossa käytetään ihmisalkioiden kantasoluja.

Or. en

Perustelu

Tarkistus jätettiin samansisältöisenä myös puiteohjelmaan. Kysymys olisi ratkaistava 
puiteohjelmassa, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitettiin myös erityisohjelmien osalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 184
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tästä ohjelmasta ei rahoiteta:
– tutkimushankkeita, jotka ovat kiellettyjä 
jäsenvaltioissa 
perusihmisoikeusnäkökohtien ja 
perustuslaillisten periaatteiden perusteella,
– tutkimushankkeita, jotka vaarantavat 
ihmisarvon perusarvot,
– ihmisalkioiden kloonausmenetelmiä,
– ihmisen sukusolujen geeneihin 
kohdistuvia toimenpiteitä,
– tutkimusta, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ja ihmisalkioiden kantasoluja 
vain tutkimustarkoituksiin, koska ihmiset 
ovat itsessään tarkoitusperä eikä ihmisen 
vartaloa, varsinkaan naisvartaloa, pitäisi 
kaupallistaa.
Kimairoja koskevaa tutkimusta ei rahoiteta 
välittömästi tai välillisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Herbert Reul ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 185
4 artiklan 3 kohta

3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta: 3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja: 

– tutkimusta, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa,

– ihmisen kantasolujen kloonaukseen 
tähtäävää tutkimusta,

– tutkimusta, joka on määrä suorittaa 
sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa kyseinen 
tutkimus on kielletty.

– tutkimusta, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,
– tutkimusta, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, eikä 
tutkimusta, jossa käytetään näiden 
alkioiden soluja,
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– tutkimushankkeita, jotka johtavat 
suoraan tai välillisesti ihmisalkioiden 
tuhoamiseen.
Kantasolututkimuksen alalla hyödynnetään 
Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin 
kokemuksia ja rahoitusta myönnetään 
ainoastaan sellaisilla alkioiden 
kantasolulinjoilla tehtävään tutkimukseen, 
jotka on tuotettu ennen elokuuta 2001.

Or. en

Perustelu

Tarkistus jätettiin samansisältöisenä myös puiteohjelmaan. Kysymys olisi ratkaistava 
puiteohjelmassa, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitettiin myös erityisohjelmien osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese ja Jan 
Christian Ehler

Tarkistus 186
4 artiklan 3 kohta

3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta: 3. Tapauksissa, joissa teknologia on 
ristiriidassa eettisen näkemyksen kanssa 
(esimerkiksi tutkimus, johon liittyvät 
ihmisalkioiden kantasolut, 
koeputkihedelmöityksellä aikaansaadut 
ylimääräiset alkiot, kysymykset, joita syntyy 
geneettisten tietojen käytöstä tilanteissa, 
jolloin hoitoja ei ole olemassa), EU asettaa 
etusijalle tutkimushankkeet, joissa 
esitetään vaihtoehto näille eettisesti 
ristiriitaisille tekniikoille (esimerkiksi 
tutkimus, johon liittyvät aikuisten 
kantasolut ja napanuoran kantasolut, 
hedelmällisyyshäiriöiden hoito ilman 
ylimääräisiä alkioita, geenitestaus hoidon 
yhteydessä).

– tutkimusta, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa,
– tutkimusta, joka on määrä suorittaa 
sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa kyseinen 
tutkimus on kielletty.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus jätettiin samansisältöisenä myös puiteohjelmaan. Kysymys olisi ratkaistava 
puiteohjelmassa, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitettiin myös erityisohjelmien osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 187
4 artiklan 3 kohdan 1 a luetelmakohta (uusi)

– sellaista tutkimusta ihmisalkioilla ja 
niiden kantasoluilla, joka on kielletty 
useissa jäsenvaltioissa 
perusihmisoikeusnäkökohtien ja 
perustuslaillisten periaatteiden perusteella,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 188
4 artiklan 3 kohdan 2 luetelmakohta

– tutkimusta, joka on määrä suorittaa 
sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa kyseinen 
tutkimus on kielletty.

– tutkimushankkeita, jotka vaarantavat 
toissijaisuusperiaatteen ja ihmisarvon 
perusarvot ja uhkaavat sitä, että 
ihmiskehoa, varsinkaan naisen vartaloa, ei 
saa kaupallistaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 189
6 artiklan 3 kohta

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat laadukkuus, vaikutukset ja 
toteutus; ne muodostavat kehyksen, jonka 
puitteissa työohjelmassa voidaan määrittää 
tarkentavia tai täydentäviä lisävaatimuksia, 

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet, 
sekä tunnustetaan se, että on sopivaa, että 
tutkijat ja tutkimusryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti kansallisiin ja yhteisön 
ohjelmiin. Perusteita ovat laadukkuus, 
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painotuksia ja pistekynnyksiä. vaikutukset ja toteutus; ne muodostavat 
kehyksen, jonka puitteissa työohjelmassa 
voidaan määrittää tarkentavia tai täydentäviä 
lisävaatimuksia, painotuksia ja 
pistekynnyksiä.

Or. es

Perustelu

Tutkimusryhmillä pitää olla mahdollisuus tehdä samanaikaisesti hakemuksia sekä 
kansallisella että yhteisön tasolla tulematta hylätyiksi, millä itse asiassa tehostetaan 
eurooppalaista tutkimusaluetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 190
6 artiklan 3 kohta

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat laadukkuus, vaikutukset ja 
toteutus; ne muodostavat kehyksen, jonka 
puitteissa työohjelmassa voidaan määrittää 
tarkentavia tai täydentäviä lisävaatimuksia, 
painotuksia ja pistekynnyksiä.

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat tieteellinen ja teknologinen 
laadukkuus, vaikutukset taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen ja toteutuksen 
laatu ja tehokkuus, resurssien käytön 
tehokkuus mukaan lukien. Ne muodostavat 
kehyksen, jonka puitteissa työohjelmassa 
voidaan määrittää tarkentavia tai täydentäviä 
lisävaatimuksia, painotuksia ja 
pistekynnyksiä.

Or. es

Perustelu

Pelkästään pieni selventävä tarkistus. Alkuperäisessä tarkistuksessa (numero 17) käytettiin 
ilmauksen "teknologinen" sijaan ilmausta "tieteellinen ja tekninen laadukkuus".

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 191
7 artiklan 2 kohta

2. Tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa 2. Tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa 
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säädettyä menettelyä sovelletaan: säädettyä menettelyä sovelletaan seuraaviin 
toimiin:

a) vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma;

a) edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
työohjelman laatiminen ja päivittäminen, 
mihin sisältyvät myös ensisijaisten 
toteutusvälineiden valinta ja niiden 
käyttöön myöhemmin mahdollisesti 
tehtävät muutokset, ehdotuspyyntöjen 
sisältö ja sovellettavien valintaperusteiden 
arviointi;

b) tehtäessä muutoksia liitteen II 
mukaiseen rahoituksen kokonaismäärän 
ohjeelliseen jakautumiseen.

b) seuraavien toimien rahoituksen 
hyväksyntä:

i) TTK-toimet, joihin liittyy 
huippuosaamisen verkostoja ja integroituja 
hankkeita;
ii) TTK-toimet seuraavilla aloilla:
– Terveys 
– Elintarvikkeet, maatalous ja 
bioteknologia
– Nanotieteet, nanoteknologiat, 
teknologiat;
b a) puiteohjelman 7 artiklan mukaiseen 
ulkoiseen arviointiin kuuluvien seikkojen 
määrittäminen
b b) mahdolliset muutokset liitteen II 
mukaisen rahoituksen kokonaismäärän 
ohjeelliseen jakautumiseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 192
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 ottaa huomioon eri hankkeiden 
hyväksymisestä vastaavan komitean ja 
tiedottaa sille jälkeenpäin säännöllisesti 
erityisohjelman täytäntöönpanon yleisestä 
edistymisestä ja antaa sille tietoja kaikista 
tässä ohjelmassa rahoitetuista TTK-toimista.
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Or. es

Perustelu

On tarpeen viitata hallintokomiteoiden tehtäviin hankkeita hyväksyttäessä. Jäsenvaltioiden 
pidettävä itseään yhteisvastuullisina ohjelmien menestyksestä, minkä vuoksi niiden on 
välttämättä osallistuttava hyväksymisprosesseihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 193
Liite I, 3 kohta, 6 alakohta

(6) Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos)

(6) Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos ja luonnonuhat)

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että luonnonuhkia painotetaan erityisesti "Yhteistyö"-erityisohjelman 
aihealueessa, joka koskee ympäristöä, ottaen huomioon luonnonkatastrofien yhä kasvavan 
määrän ja siitä aiheutuvan tarpeen löytää ratkaisuja ja tehokkaita vastauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler ja Angelika Niebler

Tarkistus 194
Liite I, 3 kohta, 9 ja 9 a alakohta (uusi)

(9) Turvallisuus ja avaruus. (9) Turvallisuus ja avaruus

(9 a) Avaruus

Or. de

Perustelu

Turvallisuuden ja avaruuden yhteydestä huolimatta näitä kahta aihetta on käsiteltävä kahtena 
hyvin määriteltynä painopistealana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 195
Liite I, 5 kohta
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Toiminnassa noudatetaan kestävän 
kehityksen ja sukupuolten välisen tasa-
arvon periaatteita. Lisäksi erityisohjelman 
toimissa 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.

Tieteen ja teknologian alan 
huippuosaamisen periaatetta on 
sovellettava kauttaaltaan seitsemännessä
puiteohjelmassa. Lisäksi erityisohjelman 
toimissa 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.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 196
Liite I, 5 kohta

Toiminnassa noudatetaan kestävän 
kehityksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
periaatteita. Lisäksi erityisohjelman toimissa 
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.

Toiminnassa noudatetaan kestävän 
kehityksen, saatavuuden ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon periaatteita. Lisäksi 
erityisohjelman toimissa 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.

Or. en

Perustelu

Saatavuudesta olisi tultava horisontaalinen kysymys Yhteistyö-erityisohjelmassa kestävän 
kehityksen ja sukupuolinäkökohtien rinnalle, jotta tuettaisiin alusta alkaen tutkimusta, joka 
keskittyy kaikkien saatavuusongelmista kärsivien ihmisryhmien tarpeisiin (esim. vanhukset, 
vammaiset, vaunuikäisten lasten äidit, turistit jne.).

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Tarkistus 197
Liite I, Monitieteinen ja poikkialainen tutkimus sekä yhteiset ehdotuspyynnöt, 1 kohta, 

johdantokappale
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Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
ovat poikkialaisia. Tällaisia voivat olla muun 
muassa meritieteet ja -teknologiat. 
Tutkimus- ja teknologia-aiheita, jotka ovat 
tärkeitä useamman kuin yhden aihealueen 
kannalta, voidaan tarkastella yhteisesti eri 
aihealueiden rajojen yli. Näin edistetään 
monitieteisyyttä. Poikkialaisten toimien 
toteutuksessa:

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
ovat poikkialaisia. Tällaisia voivat olla muun 
muassa meritieteet ja -teknologiat, 
ympäristöhygienia, vihreä tekniikka ja 
kemia, sekä osallistavien prosessien 
tutkimus ja rauhantutkimus.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 198
Liite I, Monitieteinen ja poikkialainen tutkimus sekä yhteiset ehdotuspyynnöt, 1 kohta, 

johdantokappale

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
ovat poikkialaisia. Tällaisia voivat olla muun 
muassa meritieteet ja -teknologiat. 
Tutkimus- ja teknologia-aiheita, jotka ovat 
tärkeitä useamman kuin yhden aihealueen 
kannalta, voidaan tarkastella yhteisesti eri 
aihealueiden rajojen yli. Näin edistetään 
monitieteisyyttä. Poikkialaisten toimien 
toteutuksessa:

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
ovat poikkialaisia. Tällaisia voivat olla muun 
muassa meritieteet ja -teknologiat. 
Tutkimus- ja teknologia-aiheita, jotka ovat 
tärkeitä useamman kuin yhden aihealueen 
kannalta, voidaan tarkastella yhteisesti eri 
aihealueiden rajojen yli, ja tällä ohjelmalla 
luodaan mahdollisuuksien mukaan 
joustavuutta niihin tehtävälähtöisiin 
järjestelmiin, jotka koskevat kaikkia 
ensisijaisia aihealueita. Näin edistetään 
monitieteisyyttä. Poikkialaisten toimien 
toteutuksessa:

Or. en

Perustelu

Yhteistyöohjelman olisi myös oltava joustavampi, jotta eri aihealueita koskevia hankkeita 
varten saataisiin helpommin rahoitusta. Esimerkiksi ympäristöystävällisen auton 
kehittämiseen voitaisiin soveltaa kuljetuksen, energia-alan, tieto- ja viestintätekniikan ja 
uusien tuotantoteknologioiden aihealueita. Tällaiseen monialaisuuteen olisi kannustettava 
aktiivisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 199
Liite I, Monitieteinen ja poikkialainen tutkimus sekä yhteiset ehdotuspyynnöt, 1 kohta

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
ovat poikkialaisia. Tällaisia voivat olla 
muun muassa meritieteet ja -teknologiat.
Tutkimus- ja teknologia-aiheita, jotka ovat 
tärkeitä useamman kuin yhden aihealueen 
kannalta, voidaan tarkastella yhteisesti eri 
aihealueiden rajojen yli. Näin edistetään 
monitieteisyyttä. Poikkialaisten toimien 
toteutuksessa:

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
ovat poikkialaisia. Tutkimus- ja teknologia-
aiheita, jotka ovat tärkeitä useamman kuin 
yhden aihealueen kannalta, voidaan 
tarkastella yhteisesti eri aihealueiden rajojen 
yli. Näin edistetään monitieteisyyttä. 
Poikkialaisten toimien toteutuksessa:

– käytetään aihealueiden yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä, jos tutkimusaihe on 
selvästi relevantti kunkin asianomaisen
aihealueen toimien kannalta;

– käytetään aihealueiden yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä, jos tutkimusaihe on 
selvästi relevantti jonkun muun aihealueen 
toimien kannalta;

– hyödynnetään ”esiin nousevia tarpeita” 
koskevaa tointa, jossa painotetaan erityisesti 
poikkitieteistä tutkimusta; 

– hyödynnetään ”esiin nousevia tarpeita” 
koskevaa tointa, jossa painotetaan erityisesti 
poikkitieteistä tutkimusta; 

– kuullaan työohjelmaa laadittaessa 
ulkopuolisia tahoja, jotka edustavat laajasti 
eri tieteenaloja ja taustaryhmiä;

– kuullaan työohjelmaa laadittaessa yleistä 
arvonantoa nauttivia tutkijoita, jotka 
edustavat laajasti eri tieteenaloja ja 
taustaryhmiä;

– huolehditaan siitä, että politiikan kannalta 
olennainen tutkimus on sopusoinnussa EU:n 
eri aloilla harjoittaman politiikan kanssa. 

– huolehditaan siitä, että politiikan kannalta 
olennainen tutkimus on sopusoinnussa EU:n 
eri aloilla harjoittaman politiikan kanssa. 

Or. es

Perustelu

Poikkialaisuuden edistäminen on toteutettava yhteisistä ehdotuspyynnöistä lähtien siten, että 
sen vuoksi ei ole välttämätöntä kaikkia aihealueita koskeva kilpailu. Ulkopuolisten tahojen 
kuuleminen työohjelmaa laadittaessa on toteutettava kuulemalla kansainvälistä arvostusta 
nauttivia asiantuntijoita kultakin edustamaltaan alalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 200
Liite I, Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 1 kohta

Jotta voitaisiin varmistaa, että aihealueet 
ovat jatkuvasti relevantteja alan toimijoiden 

Jotta voitaisiin varmistaa, että aihealueet 
ovat jatkuvasti relevantteja alan toimijoiden 
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kannalta, tukeudutaan muiden tietolähteiden 
ohella ”eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen” (European 
Technology Platforms) tekemään työhön. 
Näin erityisohjelmalla edistetään 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimien strategisten tutkimuslinjausten 
toteutusta niiltä osin kuin näistä linjauksista 
on saatavissa aidosti lisäarvoa Euroopan 
tasolla. Tutkimustarpeet, jotka on yksilöity 
tähän mennessä laadituissa strategisissa 
tutkimuslinjauksissa, on jo yleisellä tasolla 
paljolti sisällytetty jäljempänä esitettäviin 
yhdeksän aihealueen määrittelyihin. Niiden 
yksityiskohtainen tekninen sisältö otetaan 
huomioon myöhemmin laadittaessa 
seikkaperäistä työohjelmaa ehdotuspyyntöjä 
varten.

kannalta ja että niihin osallistutaan, 
tukeudutaan muiden tietolähteiden ohella 
”eurooppalaisten teknologiayhteisöjen” 
(European Technology Platforms) tekemään 
työhön. Näin erityisohjelmalla edistetään 
yhdessä teollisuuden toteuttamien 
edistämistoimien ohella eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen laatimien strategisten 
tutkimuslinjausten toteutusta niiltä osin kuin 
näistä linjauksista on saatavissa aidosti 
lisäarvoa Euroopan tasolla. Tutkimustarpeet, 
jotka on yksilöity tähän mennessä laadituissa 
strategisissa tutkimuslinjauksissa, on jo 
yleisellä tasolla paljolti sisällytetty 
jäljempänä esitettäviin yhdeksän aihealueen 
määrittelyihin. Niiden yksityiskohtainen 
tekninen sisältö otetaan huomioon 
myöhemmin laadittaessa seikkaperäistä 
työohjelmaa ehdotuspyyntöjä varten.

Or. es

Perustelu

Euroopan teknologiayhteisöjen kiinnostus perustuu siihen, että on mahdollista yhdistää 
ponnisteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 201
Liite I, Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 1 kohta

Jotta voitaisiin varmistaa, että aihealueet 
ovat jatkuvasti relevantteja alan toimijoiden 
kannalta, tukeudutaan muiden tietolähteiden 
ohella ”eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen” (European 
Technology Platforms) tekemään työhön. 
Näin erityisohjelmalla edistetään 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimien strategisten tutkimuslinjausten 
toteutusta niiltä osin kuin näistä linjauksista 
on saatavissa aidosti lisäarvoa Euroopan 
tasolla. Tutkimustarpeet, jotka on yksilöity 
tähän mennessä laadituissa strategisissa 
tutkimuslinjauksissa, on jo yleisellä tasolla 
paljolti sisällytetty jäljempänä esitettäviin 

Jotta voitaisiin varmistaa, että aihealueet 
ovat jatkuvasti relevantteja alan toimijoiden 
kannalta, tukeudutaan muiden tietolähteiden 
ohella ”eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen” (European 
Technology Platforms) tekemään työhön. 
Näin erityisohjelmalla edistetään 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimien strategisten tutkimuslinjausten 
toteutusta niiltä osin kuin näistä linjauksista 
on saatavissa aidosti lisäarvoa Euroopan 
tasolla. Tutkimustarpeet, jotka on yksilöity 
tähän mennessä laadituissa strategisissa 
tutkimuslinjauksissa, on jo yleisellä tasolla 
paljolti sisällytetty jäljempänä esitettäviin 
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yhdeksän aihealueen määrittelyihin. Niiden 
yksityiskohtainen tekninen sisältö otetaan 
huomioon myöhemmin laadittaessa 
seikkaperäistä työohjelmaa ehdotuspyyntöjä 
varten.

yhdeksän aihealueen määrittelyihin. Niiden 
yksityiskohtainen tekninen sisältö otetaan 
huomioon myöhemmin laadittaessa 
seikkaperäistä työohjelmaa ehdotuspyyntöjä 
varten. Valtioista riippumattomia järjestöjä 
ja muita alan ulkopuolisia sidosryhmiä 
kuullaan asiasta.  Komissio perustaa 
olemassa olevia eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä täydentämään 
eurooppalaisen sosiaalisten kysymysten 
innovaatioyhteisön, joka kokoaa yhteen 
kansalaisjärjestöjen alaisuuteen 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
tutkimuslaitokset ja Euroopan tason 
sääntelyviranomaiset määrittelemään 
tutkimusohjelmat laadukasta sosiaalisten 
kysymysten innovointia sisältäville 
osallistaville tutkimushankkeille ja 
avustamaan tällaisten hankkeiden 
käynnistämistä.

Or. en

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen mukaan ottaminen parantaa lainsäädäntötyötä.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 202
Liite I, Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 2 kohta

Erityisohjelmassa huolehditaan myös siitä, 
että aihealueet ovat jatkuvasti relevantteja 
EU:n politiikan ja säännösten laatimisen, 
täytäntöönpanon ja arvioinnin kannalta. 
Tämä koskee muun muassa EU:n politiikkaa 
terveyden, turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
energiahuollon, ympäristön, kehitysavun, 
kalastuksen, meriasioiden, maatalouden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, 
liikenteen, koulutuksen, tietoyhteiskunnan ja 
viestinten, työllisyyden, sosiaaliasioiden, 
koheesion sekä oikeus- ja sisäasioiden 
aloilla. Samoin tärkeä osa-alue on 
esinormatiivinen ja normien laadintaan 
liittyvä tutkimus, jota tarvitaan standardien 

Erityisohjelmassa huolehditaan myös siitä, 
että aihealueet ovat jatkuvasti relevantteja 
EU:n politiikan ja säännösten laatimisen, 
täytäntöönpanon ja arvioinnin kannalta. 
Tämä koskee muun muassa EU:n politiikkaa 
terveyden, turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
energiahuollon, ympäristön, kehitysavun, 
kalastuksen, meriasioiden, maatalouden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, 
liikenteen, koulutuksen, tietoyhteiskunnan ja 
viestinten, työllisyyden, sosiaaliasioiden, 
koheesion sekä oikeus- ja sisäasioiden 
aloilla. Samoin tärkeä osa-alue on 
esinormatiivinen ja normien laadintaan 
liittyvä tutkimus, jota tarvitaan 
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laadun ja täytäntöönpanon parantamiseksi. 
Tässä yhteydessä voidaan käyttää apuna 
foorumeja, joiden puitteissa eri sidosryhmät 
pohtivat yhdessä tiedeyhteisön kanssa 
sosiaali-, ympäristö- tai muun politiikan 
kannalta olennaisia strategisia 
tutkimuslinjauksia. 

yhteentoimivuuden ja kilpailun 
parantamiseksi standardien ja niiden 
täytäntöönpanon laadulla. Tässä yhteydessä 
voidaan käyttää apuna foorumeja, joiden 
puitteissa eri sidosryhmät pohtivat yhdessä 
tiedeyhteisön kanssa sosiaali-, ympäristö- tai 
muun politiikan kannalta olennaisia 
strategisia tutkimuslinjauksia.

Or. en

Perustelu

Standardien on oltava yhteentoimivia kilpailun lisäämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 203
Liite I, Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 3 kohta, 1 alakohta, 

johdantokappale

• Esiin nousevat tarpeet. Näiden osalta 
voidaan antaa erityistä tukea 
tutkimushankkeille, joiden tavoitteena on 
määrittää tai tutkia tarkemmin tietyllä alalla 
ja/tai useiden eri alojen leikkauskohdassa 
uusia tieteellisiä ja teknologisia 
mahdollisuuksia, erityisesti jos niiden avulla 
voi olla mahdollista saavuttaa merkittäviä 
läpimurtoja. Toteutustapoja ovat:

• Esiin nousevat tarpeet. Näiden osalta 
voidaan antaa erityistä tukea 
tutkimushankkeille, joiden tavoitteena on 
määrittää tai tutkia tarkemmin tietyllä alalla 
ja/tai useiden eri alojen leikkauskohdassa 
uusia tieteellisiä ja teknologisia 
mahdollisuuksia, erityisesti jos niiden avulla 
voi olla mahdollista saavuttaa merkittäviä 
läpimurtoja tai suoria sovelluksia. 
Toteutustapoja ovat:

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että tieteellisten ja teknisten mahdollisuuksien innovatiivisten sovellusten 
potentiaalia hyödynnetään suoraan, heti kun niitä löydetään meneillään olevan tutkimuksen 
avulla, ilman että välttämättä odotetaan tutkimushankkeen saamista päätökseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 204
Liite I, Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 3 kohta, 1 alakohta, 1 

luetelmakohta
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– avoin, ”alhaalta ylöspäin” etenevä 
tutkimus, jossa tutkijat määrittävät itse 
tutkimusaiheita luodakseen uusia tieteen ja 
teknologian mahdollisuuksia 
(”Adventure”-toimet”) tai arvioidakseen 
uusia tutkimuslöytöjä tai äskettäin havaittuja 
ilmiöitä, joihin voi liittyä yhteiskunnan 
kannalta riskejä tai ongelmia 
(”Insight”-toimet);

– avoin, ”alhaalta ylöspäin” etenevä 
tutkimus, jossa tutkijat määrittävät itse 
tutkimusaiheita luodakseen uusia tieteen ja 
teknologian mahdollisuuksia 
(”Adventure”-toimet”) tai tunnistaakseen 
aikaisessa vaiheessa kehityksiä tai 
suuntauksia, joilla on huomattavia 
sovellusmahdollisuuksia, 
("Foresight"-toimet) tai arvioidakseen 
uusia tutkimuslöytöjä tai äskettäin havaittuja 
ilmiöitä, joihin voi liittyä yhteiskunnan 
kannalta riskejä tai ongelmia 
(”Insight”-toimet);

Or. en

Perustelu

Ennakointitoimet valtaavat alaa, koska tutkijat tuntevat olevansa yhä enemmän velvollisia 
ottamaan huomioon tutkimustoimintansa laajemmat näkökohdat samoin kuin potentiaaliset 
riskit ja vaikutukset. Tutkijoiden strategista ajattelutapaa "alhaalta ylöspäin" -tasolla pitäisi 
rohkaista, koska tulevien tieteellisten ja teknisten kehitysten ja mahdollisten sovellusten 
ennakointi aikaisessa vaiheessa antaa EU:lle valtavan kilpailuedun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 205
Liite I, Tulosten levittäminen, tietämyksen siirto ja eri toimijoiden laajempi osallistaminen, 1 

kohta, 3 luetelmakohta

– toteuttamalla erityisiä levittämistoimia, 
joiden avulla levitetään ennakoivasti tuloksia 
eri hankkeista, mukaan luettuina edellisten 
puiteohjelmien ja muiden tutkimusohjelmien 
hankkeet, ja joissa kohderyhminä (eli 
tulosten potentiaalisina käyttäjäryhminä)
ovat yksittäiset alat tai 
sidosryhmäkokonaisuudet; 

– toteuttamalla erityisiä levittämistoimia, 
joiden avulla levitetään ennakoivasti tuloksia 
eri hankkeista, mukaan luettuina edellisten 
puiteohjelmien ja muiden tutkimusohjelmien 
hankkeet, ja joissa kohderyhminä ovat 
yksittäiset alat tai sidosryhmäkokonaisuudet
siten, että erityisesti korostetaan 
mahdollisia käyttäjiä ja 
korkeakouluopintoja edeltävien kurssien 
opettajia; 

Or. es

Perustelu

Tutkijoiden kutsumuksen edistämisen kannalta on asianmukaista saattaa tieteelliset 
tutkimustulokset sellaisten henkilöiden ulottuville, jotka auttavat tai vaikeuttavat sen 
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muodostumista: ensimmäisen ja toisen asteen opettajat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 206
Liite I, Tulosten levittäminen, tietämyksen siirto ja eri toimijoiden laajempi osallistaminen, 1 

kohta, 5 luetelmakohta

– käyttämällä apuna CORDIS-palveluja; – käyttämällä apuna CORDIS-palveluja 
käyttäjäystävällisellä tavalla;

Or. es

Perustelu

Komission tiedonvälitysportaalina CORDIS-palvelun on oltava helposti käytettävissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 207
Liite I, Tulosten levittäminen, tietämyksen siirto ja eri toimijoiden laajempi osallistaminen, 1 

kohta, 6 luetelmakohta

– toteuttamalla toimia, joilla edistetään 
suuren yleisön kanssa käytävää 
vuoropuhelua ja keskustelua tieteellisistä 
kysymyksistä ja tutkimustuloksista.

– toteuttamalla toimia, joilla edistetään 
suuren yleisön kanssa käytävää 
vuoropuhelua ja keskustelua tieteellisistä 
kysymyksistä ja tutkimustuloksista, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen hyödyksi 
tehtävän tutkimuksen käyttö mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Kun kansalaisyhteiskunnan järjestöille annetaan mahdollisuus hyödyntää tieteellistä 
asiantuntemusta, samalla edesautetaan sitä, että suuri yleisö hyväksyy uudet tekniikat 
helpommin ja niitä koskeva ymmärrys kasvaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 208
Liite I, Pk-yritysten osallistuminen, 1 kohta
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Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistuminen pyritään 
optimoimaan kaikilla aihealueilla erityisesti 
parantamalla rahoitus- ja hallintomenettelyjä 
ja lisäämällä joustavuutta sopivan 
rahoitusjärjestelyn valinnassa. Lisäksi 
erityisohjelman aihealueiden sisältöä 
kehitettäessä otetaan huomioon pk-yritysten 
tutkimustarpeet ja -potentiaali, ja 
työohjelmassa määritetään tutkimusalueita, 
jotka ovat erityisen tärkeitä pk-yritysten 
kannalta. Toimet, joilla tuetaan pk-yrityksiä 
tai pk-yritysten toimialajärjestöjä 
hyödyttävää tutkimusta, sisältyvät 
varsinaisesti ”Valmiudet”-erityisohjelmaan. 
Lisäksi erillisessä kilpailukykyä ja 
innovointia koskevassa ohjelmassa
rahoitetaan toimia, joilla edistetään pk-
yritysten osallistumista koko 
puiteohjelmaan.

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistuminen pyritään 
optimoimaan kaikilla aihealueilla erityisesti 
parantamalla rahoitus- ja hallintomenettelyjä 
ja lisäämällä joustavuutta sopivan 
rahoitusjärjestelyn valinnassa ja 
toteuttamalla erityisiä kannustustoimia pk-
yritysten tehokasta osallistumista varten. 
Lisäksi erityisohjelman aihealueiden sisältöä 
kehitettäessä otetaan huomioon pk-yritysten, 
myös teknologisesti heikompien ja 
perinteisten alojen, tutkimustarpeet ja -
potentiaali. Työohjelmassa ja pk-yritysten 
osallistumista koskevan integroidun 
edistämisohjelman puitteissa määritetään 
tätä varten konkreettisia toimia, mukaan 
lukien pk-yritysten erityisiin tarpeisiin 
mukautettujen ehdotuspyyntöjen 
julkaiseminen, sekä tutkimusalueita, jotka 
ovat erityisen tärkeitä pk-yritysten kannalta. 
Toimet, joilla tuetaan pk-yrityksiä tai pk-
yritysten toimialajärjestöjä hyödyttävää 
tutkimusta, sisältyvät varsinaisesti 
”Valmiudet”-erityisohjelmaan. Näitä toimia 
täydennetään ja niitä koordinoidaan niiden 
toimien kanssa, jotka kuuluvat
kilpailukykyä ja innovointia koskevaan 
ohjelmaan, pk-yritysten osallistumisen 
edistämiseksi koko puiteohjelmaan.

Or. es

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen 30 mukainen oikaisu perinteisten alojen mukaan ottamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen ja Eluned Morgan

Tarkistus 209
Liite I, Pk-yritysten osallistuminen, 1 a kohta (uusi)

Kiinnitetään erityishuomiota pk-yritysten 
riittävän osallistumisen takaamiseen 
erityisesti siten, että tavoitteena on osoittaa 
vähintään 15 prosenttia tämän 
erityisohjelman budjetista pk-yrityksille. 
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Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pk-
yritysten osallistumista helpotetaan 
strategisten hankkeiden tai klustereiden 
kautta painopistealojen tai Euroopan 
teknologiayhteisöjen hankkeissa.  
Hankkeille, joihin pk-yrityksiä osallistuu, 
pyritään etsimään mahdollisimman paljon 
rahoitusta kaikilta yhteisön toimielimiltä, 
myös Euroopan investointipankilta ja 
Euroopan investointirahastolta.

Or. en

(Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 368.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 210
Liite I, Eettiset näkökohdat,1 kohta

Tämän erityisohjelman täytäntöönpanossa ja 
siihen perustuvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. Näitä 
ovat muun muassa EU:n perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet, kuten ihmisarvon ja 
ihmiselämän suojelu ja henkilötietojen ja 
yksityisyyden suoja, sekä ympäristön ja 
eläinten suojelu yhteisön oikeuden ja 
kansainvälisten sopimusten, ohjeistojen ja 
toimintasääntöjen uusimpien versioiden 
mukaisesti. Viimeksi mainittuja ovat 
esimerkiksi Helsingin julistus, Oviedossa 
4. huhtikuuta 1997 allekirjoitettu Euroopan 
neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä sekä sen lisäpöytäkirjat, 
YK:n yleissopimus lasten oikeuksista, 
Unescon yleismaailmallinen julistus ihmisen 
geeniperimästä ja ihmisoikeuksista, YK:n 
yleissopimus bakteriologisista (biologisista) 
ja toksiiniaseista (BTWC), elintarvikkeiden 
ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva 
kansainvälinen sopimus sekä Maailman 
terveysjärjestön WHO:n asiaan liittyvät 
päätöslauselmat.

Tämän erityisohjelman täytäntöönpanossa ja 
siihen perustuvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. Näitä 
ovat muun muassa EU:n perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet, kuten ihmisarvon ja 
ihmiselämän suojelu ja henkilötietojen ja 
yksityisyyden suoja, sekä ympäristön ja 
eläinten suojelu yhteisön oikeuden ja 
kansainvälisten sopimusten, ohjeistojen ja 
toimintasääntöjen uusimpien versioiden 
mukaisesti. Viimeksi mainittuja ovat 
esimerkiksi Helsingin julistus, Oviedossa 
4. huhtikuuta 1997 allekirjoitettu Euroopan 
neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä sekä sen lisäpöytäkirjat,
YK:n yleissopimus lasten oikeuksista, 
Unescon yleismaailmallinen julistus ihmisen 
geeniperimästä ja ihmisoikeuksista, YK:n 
yleissopimus bakteriologisista (biologisista) 
ja toksiiniaseista (BTWC), elintarvikkeiden 
ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva 
kansainvälinen sopimus sekä Maailman 
terveysjärjestön WHO:n asiaan liittyvät 
päätöslauselmat, Euroopan parlamentin 
10 päivänä maaliskuuta 2005 ihmisen 
munasoluilla käytävästä kaupasta antama 
päätöslauselma1 ja sen 26 päivänä 
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lokakuuta 2005 bioteknologisten 
keksintöjen patentoimisesta antama 
päätöslauselma2 sekä tutkimushankkeiden 
toteutusmaiden voimassa olevat lait ja 
asetukset.
_________________
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
__________________________

2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 211
Liite I, Eettiset näkökohdat,2 kohta

Lisäksi otetaan huomioon bioteknologian 
eettisiä näkökohtia käsitelleen 
eurooppalaisen neuvonantajaryhmän 
lausunnot (1991–1997) sekä 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot (1998–).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler ja Herbert Reul

Tarkistus 212
Liite I, Eettiset näkökohdat,2 kohta

Lisäksi otetaan huomioon bioteknologian 
eettisiä näkökohtia käsitelleen 
eurooppalaisen neuvonantajaryhmän 
lausunnot (1991–1997) sekä 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot (1998–).

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on yhdessä kohdassa liian epäselvä: siihen on lisättävä 
erityisesti raportointivelvollisuus parlamentille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler ja Herbert Reul

Tarkistus 213
Liite I, Eettiset näkökohdat, 3 kohta

Koska Euroopassa sovelletaan useita 
erilaisia lähestymistapoja, periaatteena on, 
että tutkimushankkeiden osallistujien on 
noudatettava tutkimuksen suoritusmaassa 
voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja 
eettisiä sääntöjä. Tämä on myös 
toissijaisuusperiaatteen mukaista. 
Kansallisia säännöksiä sovelletaan kaikissa 
tapauksissa, eikä yhteisö rahoita missään 
jäsenvaltiossa tai muussa maassa sellaista 
tutkimusta, joka on kielletty kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai maassa.

Koska Euroopassa sovelletaan useita 
erilaisia lähestymistapoja, periaatteena on, 
että tutkimushankkeiden osallistujien on 
noudatettava tutkimuksen suoritusmaassa 
voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja 
eettisiä sääntöjä. Tämä on myös 
toissijaisuusperiaatteen mukaista. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on yhdessä kohdassa liian epäselvä: siihen on lisättävä 
erityisesti raportointivelvollisuus parlamentille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler ja Herbert Reul

Tarkistus 214
Liite I, Eettiset näkökohdat, 4 kohta

Tutkimushankkeiden toteuttajien on 
tarvittaessa pyydettävä asianomaisilta 
kansallisilta tai paikallisilta eettisiltä 
toimikunnilta hyväksyntä ennen TTK-
toimien aloittamista. Lisäksi komissio tekee 
poikkeuksetta eettisen arvioinnin niille
ehdotuksille, jotka koskevat eettisesti 
arkaluonteisia kysymyksiä tai joissa ei ole 
otettu riittävästi huomioon eettisiä 
näkökohtia. Erityistapauksissa eettinen 
arviointi voidaan tehdä myös hankkeen 

Eettisesti arkaluonteisia asioita, kuten 
ihmisten dna-analyyseja, sellaisia ihmisiä 
koskevia tutkimuksia, jotka eivät itse pysty 
antamaan asiaan suostumustaan, tai 
kärsimystä aiheuttavien selkärankaisten 
eläinten tutkimuksia koskevien 
tutkimushankkeiden toteuttajien tai 
tutkimushankkeisiin osallistuvien tahojen 
on pyydettävä asianomaisilta kansallisilta tai 
paikallisilta eettisiltä toimikunnilta 
hyväksyntä ennen TTK-toimien aloittamista. 
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toteutuksen aikana. Lisäksi komissio tekee poikkeuksetta 
eettisen arvioinnin ehdotuksille. 
Erityistapauksissa eettinen arviointi voidaan 
tehdä myös hankkeen toteutuksen aikana.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on yhdessä kohdassa liian epäselvä: siihen on lisättävä 
erityisesti raportointivelvollisuus parlamentille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler ja Herbert Reul

Tarkistus 215
Liite I, Eettiset näkökohdat, 5 kohta

Tämän päätöksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti rahoitusta ei myönnetä 
sellaiselle tutkimustoiminnalle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. 

Komissio ilmoittaa tästä toiminnasta 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain, ja 
lisäksi se toimittaa näille tietoja pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on yhdessä kohdassa liian epäselvä: siihen on lisättävä 
erityisesti raportointivelvollisuus parlamentille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 216
Liite I, Eettiset näkökohdat, 5 a kohta(uusi)

On tarpeellista määritellä uudelleen ja 
julkistaa tieteellisiä takeita koskevat 
peruskriteerit.

Or. es

Perustelu

Yhteiskunnan taloudellinen sitoutuminen tutkimukseen merkitsee luottamusta tulosten 
paikkansapitävyyteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 217
Liite I, Yhteiset teknologia-aloitteet, 1 kohta

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että on
perusteltua muodostaa pitkäaikaisia julkisen 
ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään pääasiassa
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn alan 
tutkimuksesta, yhdistetään yksityisen 
sektorin investointeja sekä kansallista ja 
EU:n antamaa julkista rahoitusta, mukaan 
luettuina tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset sekä Euroopan investointipankin 
lainarahoitus. Yhteisistä teknologia-
aloitteista tehdään päätökset erillisten 
ehdotusten perusteella (esim. EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla).

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että voisi 
olla perusteltua muodostaa pitkäaikaisia 
julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään ensisijaisesti 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn alan 
tutkimuksesta, on yhdistettävä yksityisen 
sektorin investointeja sekä kansallista ja 
EU:n antamaa julkista rahoitusta, mukaan 
luettuina pääomapanokset ja 
tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset. Seitsemännen puiteohjelman 
mekanismit sekä Euroopan 
investointipankin (EIP)lainarahoitus on 
strukturoitava helpottamaan EIP:n 
osallistumista yhteisyrityksiin, jotka ovat 
vastuussa yhteisten teknologia-aloitteiden 
toteuttamisesta. Yhteisistä teknologia-
aloitteista tehdään päätökset erillisten 
ehdotusten perusteella (esim. EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla).

Or. es

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ollaan konditionaalia käyttämällä hieman varovaisempia kuin 
aikaisemman tarkistuksen 34 mukaisessa ehdotuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 218
Liite I, Yhteiset teknologia-aloitteet, 1 kohta

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että on 
perusteltua muodostaa pitkäaikaisia julkisen 

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että on 
perusteltua muodostaa pitkäaikaisia julkisen 
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ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään pääasiassa 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn alan 
tutkimuksesta, yhdistetään yksityisen 
sektorin investointeja sekä kansallista ja 
EU:n antamaa julkista rahoitusta, mukaan 
luettuina tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset sekä Euroopan investointipankin 
lainarahoitus. Yhteisistä teknologia-
aloitteista tehdään päätökset erillisten 
ehdotusten perusteella (esim. EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla).

ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään pääasiassa 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn alan 
tutkimuksesta, yhdistetään yksityisen 
sektorin investointeja sekä kansallista ja 
EU:n antamaa julkista rahoitusta, mukaan 
luettuina tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset sekä Euroopan investointipankin 
lainarahoitus. Yhteisistä teknologia-
aloitteista tehdään tapauskohtaisesti 
päätökset erillisten ehdotusten perusteella 
(esim. EY:n perustamissopimuksen 
171 artiklan nojalla).

Or. es

Perustelu

Yhteisöjen valinta on tarpeen toteuttaa analysoimalla kunkin niiden tarpeellisuutta erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 219
Liite I, Yhteiset teknologia-aloitteet, 2 kohta

Määritettäessä yhteisiä teknologia-aloitteita 
sovelletaan tiettyjä kriteerejä, jotka ovat:

Määritettäessä yhteisiä teknologia-aloitteita, 
mikä on tehtävä avoimesti ja läpinäkyvästi 
arvioinnin jälkeen, sovelletaan tiettyjä 
kriteerejä, jotka ovat:

– vaikeudet saavuttaa tavoitetta nykyisin 
käytössä olevilla välineillä;

– Euroopan tason toimenpiteistä saatava 
lisäarvo;

– Euroopan tason toimenpiteistä saatava 
lisäarvo, jota mitataan huippuosaamisella 
ja synergioilla, joita se voi luoda;

– tavoitellun päämäärän määrittelyn 
tarkkuus ja selkeys;

– tavoitellun päämäärän määrittelyn 
tarkkuus ja selkeys;

– niiden rahoitus- ja muiden resurssien 
määrä, jotka teollisuus sitoutuu 
panostamaan;

– niiden rahoitus- ja muiden resurssien 
määrä, jotka teollisuus sitoutuu 
panostamaan;

– taloudellista kilpailukykyä ja kasvua 
edistävien vaikutusten suuruus;

– taloudellista kilpailukykyä ja kasvua 
edistävien vaikutusten suuruus, pk-yritysten 
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osallistuminen mukaan luettuna;

– vaikutukset laajempien poliittisten 
tavoitteiden kannalta;

– vaikutukset laajempien poliittisten 
tavoitteiden kannalta;

– ohjelman ja aikataulun laatiminen 
osallistuvia tutkijoita varten;

– mahdollisuudet edesauttaa kansallisen 
lisätuen saamista sekä vaikuttaa lisäävästi 
teollisuuden nykyiseen tai tulevaan 
rahoitukseen;

– mahdollisuudet edesauttaa kansallisen 
lisätuen saamista sekä vaikuttaa lisäävästi 
teollisuuden nykyiseen tai tulevaan 
rahoitukseen;

– vaikeudet saavuttaa tavoitetta nykyisin 
käytössä olevilla välineillä.

Or. es

Perustelu

Yhteiset teknologia-aloitteet ovat teollisuudelle ja julkiselle sektorille loistava tilaisuus tehdä 
yhteistyötä.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 220
Liite I, Yhteiset teknologia-aloitteet, 2 kohta, 1 a luetelmakohta (uusi)

– merkitys kansalaisyhteiskunnalle;

Or. en

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen parantaa lainsäädäntötyötä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 221
Liite I, Yhteiset teknologia-aloitteet, 4 a kohta (uusi)

Kaikkien toimijoiden, erityisesti pk-
yritysten, avoimuuden ja osallistumisen 
lisäämiseksi teknologiayhteisöjä ja yhteisiä 
teknologia-aloitteita on täydennettävä 
selkeillä levittämistoimilla. Levittämistä on 
koordinoitava asianmukaisella Euroopan 
tason sihteeristöllä ja levittäminen on 
suoritettava kaikissa jäsenvaltioissa 
kansallisella tasolla toimivien 
riippumattomien, tunnustettujen, voittoa 
tavoittelemattomien, tieteellisten ja 
teknisten yhteisöjen teknistä 
asiantuntemusta ja levittämiskeinoja 
hyödyntäen.

Or. en

Perustelu

Kaikki toimijat eivät tunne oman alansa monimutkaisia ja innovatiivisia aiheita käsitteleviä 
teknologiayhteisöjä ja yhteisiä teknologia-aloitteita eikä vielä ole riittävää rakennetta, joka 
voisi informoida heitä. Jotta tämä tilanne ei vaarantaisi teknologiayhteisöjen ja yhteisten 
teknologia-aloitteiden tarjoamien mahdollisuuksien tehokkuutta, näitä toimia on 
täydennettävä rakenteella, joka omistautuu olemassa olevien kansallisten järjestöjen 
asiantuntemukseen perustuvaan tiedottamiseen ja tukemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij ja Avril Doyle

Tarkistus 222
Liite I, Muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin liittyvä koordinointi, 1 kohta

Tässä toiminnassa käytetään kahta 
päävälinettä: ERA-NET-järjestelmää sekä 
yhteisön osallistumista jäsenvaltioiden 
yhdessä toteuttamiin kansallisiin 
tutkimusohjelmiin (perustamissopimuksen 
169 artikla). Toiminnan avulla pyritään 
myös lisäämään synergiaa ja keskinäistä 
täydentävyyttä puiteohjelman toimien ja 
valtioiden välisten rakenteiden, kuten 
EUREKAn, EIROforumin tai COSTin, 
puitteissa toteutettujen toimien välillä. 
COSTin hallinto- ja 

Tässä toiminnassa käytetään kahta 
päävälinettä: ERA-NET-järjestelmää sekä 
yhteisön osallistumista jäsenvaltioiden 
yhdessä toteuttamiin kansallisiin 
tutkimusohjelmiin (perustamissopimuksen 
169 artikla). Toiminnan avulla pyritään 
myös lisäämään synergiaa ja keskinäistä 
täydentävyyttä puiteohjelman toimien ja 
valtioiden välisten rakenteiden, kuten 
EUREKAn, EIROforumin tai COSTin, 
puitteissa toteutettujen toimien välillä. Kun 
otetaan huomioon pk-yritysten 
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koordinointikustannuksiin annetaan 
rahoitustukea, jotta COSTin avulla voidaan 
jatkossakin edistää kansallista rahoitusta 
saavien tutkimusryhmien välistä 
yhteydenpitoa ja työn koordinointia. 

kehittämisen merkitys Euroopan unionin 
kilpailukyvylle, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota korkean teknologian alalla 
toimiviin pk-yrityksiin, jotta ne pääsevät 
paremmin mukaan tutkimusohjelmiin 
komission EUREKA "EUROSTARS" 
-ohjelman 169 artiklan mukaisesti. COSTin 
hallinto- ja koordinointikustannuksiin 
annetaan rahoitustukea, jotta COSTin avulla 
voidaan jatkossakin edistää kansallista 
rahoitusta saavien tutkimusryhmien välistä 
yhteydenpitoa ja työn koordinointia. 

Or. en

(Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 401)

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 223
Liite I, Muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin liittyvä koordinointi, 4 kohta, 1 

luetelmakohta

– luomalla julkisrahoitteisia 
tutkimusohjelmia toteuttaville toimijoille 
puitteet toimien koordinoinnin 
tehostamiselle; tähän sisältyy tuki uusien 
ERA-NET-verkostojen luomiselle sekä jo 
olemassa olevien ERA-NET-verkostojen 
toiminnan laajentamiselle ja syventämiselle, 
joka voi tapahtua esimerkiksi laajentamalla 
niiden kumppanuuspohjaa sekä avaamalla 
vastavuoroisesti niiden ohjelmia; 

– luomalla julkisrahoitteisia 
tutkimusohjelmia toteuttaville toimijoille 
puitteet toimien koordinoinnin 
tehostamiselle; tähän sisältyy tuki uusien 
ERA-NET-verkostojen luomiselle sekä jo 
olemassa olevien ERA-NET-verkostojen
toiminnan laajentamiselle ja syventämiselle, 
joka voi tapahtua esimerkiksi parantamalla 
niiden tulosten levittämistä ja avaamalla 
vastavuoroisesti niiden ohjelmia; 

Or. es

Perustelu

Hallinnollisten esteiden poistaminen voi yhdessä tutkimusohjelmien hallinnon järjestämisestä 
vastuussa olevien henkilöiden riittävän koulutuksen kanssa lisätä ohjelmien täytäntöönpanon 
tehokkuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 224
Liite I, Muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin liittyvä koordinointi, 4 kohta, 2 a 
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luetelmakohta (uusi)

– tukemalla hallinnollisten esteiden 
yksinkertaistamista sekä kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten 
vastuuhenkilöiden koulutusta.

Or. es

Perustelu

Hallinnollisten esteiden poistaminen voi yhdessä tutkimusohjelmien hallinnon järjestämisestä 
vastuussa olevien henkilöiden riittävän koulutuksen kanssa lisätä ohjelmien täytäntöönpanon 
tehokkuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 225
Liite I, Muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin liittyvä koordinointi, 5 kohta

Yhteisön osallistuminen kansallisten 
tutkimusohjelmien yhteiseen toteutukseen 
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla 
on erityisen tärkeää laajamittaisessa 
eurooppalaisessa yhteistyössä, jota 
jäsenvaltiot, joilla on yhteisiä tarpeita ja/tai 
intressejä, toteuttavat eri kokoonpanoissa 
(”vaihtelevan geometrian” periaatteen 
mukaisesti). Tällaisia 169 artiklan nojalla 
toteutettavia toimia – joihin voi kuulua 
yhteistyö valtioiden välisten ohjelmien 
kanssa – käynnistetään aloilla, jotka 
määritetään läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa soveltaen 
seitsemännestä puiteohjelmasta tehdyssä 
päätöksessä määriteltyjä perusteita.

Yhteisön osallistuminen kansallisten 
tutkimusohjelmien yhteiseen toteutukseen 
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla 
on erityisen tärkeää laajamittaisessa 
eurooppalaisessa yhteistyössä, jota 
jäsenvaltiot, joilla on yhteisiä tarpeita ja/tai 
intressejä, toteuttavat eri kokoonpanoissa 
(”vaihtelevan geometrian” periaatteen 
mukaisesti). Tällaisia 169 artiklan nojalla 
toteutettavia toimia – joihin voi kuulua 
yhteistyö valtioiden välisten ohjelmien 
kanssa – käynnistetään aloilla, jotka 
määritetään läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa soveltaen 
seitsemännestä puiteohjelmasta tehdyssä 
päätöksessä määriteltyjä perusteita,
sosiaalinen ja ekologinen lisäarvo mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 226
Liite I, Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta
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Kansainvälisillä yhteistyötoimilla tuetaan 
unionin kansainvälistä tiede- ja 
teknologiapolitiikkaa, jolla on kaksi toisiinsa 
sidoksissa olevaa tavoitetta:

Kansainvälisillä yhteistyötoimilla tuetaan 
unionin kansainvälistä tiede- ja 
teknologiapolitiikkaa, jolla on kolme
toisiinsa sidoksissa olevaa tavoitetta:
– luoda perusta kehitysmaiden 
tutkimustoiminnalle ja -kapasiteetille sekä 
lujittaa ja vahvistaa vastuullisia elimiä eli 
yliopistoja sekä julkisia ja yksityisiä 
tutkijankoulutuslaitoksia;

– tukea ja edistää Euroopan kilpailukykyä 
muodostamalla strategisia tieteen ja 
teknologian alan tutkimuskumppanuuksia 
kolmansien maiden (mukaan luettuina sekä 
pitkälle teollistuneet taloudet että nousevat 
taloudet) kanssa ja mobilisoimalla 
kolmansien maiden parhaat tutkijat 
työskentelemään Eurooppaan ja Euroopan 
kanssa yhteistyössä;

– tukea ja edistää Euroopan kilpailukykyä 
muodostamalla strategisia tieteen ja 
teknologian alan tutkimuskumppanuuksia 
kolmansien maiden (mukaan luettuina sekä 
pitkälle teollistuneet taloudet että nousevat 
taloudet) kanssa ja mobilisoimalla 
kolmansien maiden parhaat tutkijat 
työskentelemään Eurooppaan ja Euroopan 
kanssa yhteistyössä;

– tarkastella kolmansia maita koskevia tai 
luonteeltaan maailmanlaajuisia 
erityisongelmia yhteisten etunäkökohtien ja 
yhteisen hyödyn pohjalta.

– tarkastella kolmansia maita koskevia tai 
luonteeltaan maailmanlaajuisia 
erityisongelmia yhteisten etunäkökohtien ja 
yhteisen hyödyn pohjalta.

Or. es

Perustelu

Tutkimuksesta vastuussa olevien  elinten lujittaminen ja parantaminen on tarpeen, jotta 
voidaan luoda tutkijalle ja investoinnille otollinen ilmapiiri.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän 
puolesta

Tarkistus 227
Liite I, Kansainvälinen yhteistyö, 2 kohta

EU:n kansainvälisessä tiedeyhteistyössä 
painotetaan ja kehitetään yhteistyötä, jossa 
voidaan luoda, jakaa ja käyttää hyväksi 
tietämystä tasa-arvoisten 
tutkimuskumppanuuksien avulla. 
Yhteistyössä otetaan huomioon 
kumppanuusmaiden kansallinen, alueellinen 
ja sosioekonominen tilanne sekä 
osaamisperusta. Strategiana on edistää EU:n 
kilpailukykyä ja koko maapallon kestävää 

EU:n kansainvälisessä tiedeyhteistyössä 
painotetaan ja kehitetään yhteistyötä, jossa 
voidaan luoda, jakaa ja käyttää hyväksi 
tietämystä tasa-arvoisten 
tutkimuskumppanuuksien avulla. 
Yhteistyössä otetaan huomioon 
kumppanuusmaiden kansallinen, alueellinen 
ja sosioekonominen tilanne sekä 
osaamisperusta. Strategiana on edistää EU:n 
kilpailukykyä ja koko maapallon kestävää 
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kehitystä muodostamalla EU:n ja 
kolmansien maiden kahdenvälisiä, 
alueellisia ja maailmanlaajuisia 
kumppanuuksia, jotka ovat kummankin 
osapuolen edun mukaisia ja tuovat 
molemmille hyötyä. Tätä silmällä pitäen 
EU:n asemaa maailmanlaajuisena toimijana 
olisi lujitettava myös toteuttamalla 
monenvälisiä kansainvälisiä 
tutkimusohjelmia. Tuettavat kansainväliset 
yhteistyötoimet kytketään yleispoliittisiin 
kysymyksiin, jotta niiden avulla voitaisiin 
edistää maapallon kestävää kehitystä ja sen 
puitteissa EU:n kansainvälisten sitoumusten 
täyttämistä, eurooppalaisten arvojen esille 
tuomista, kilpailukykyä, sosioekonomista 
kehitystä, ympäristönsuojelua ja 
hyvinvointia. 

kehitystä muodostamalla EU:n ja 
kolmansien maiden kahdenvälisiä, 
alueellisia ja maailmanlaajuisia 
kumppanuuksia, jotka ovat kummankin 
osapuolen edun mukaisia ja tuovat 
molemmille hyötyä. Ihmisoikeuksia 
koskevia eurooppalaisia tai YK:n 
yleissopimuksia rikkovat kolmannet maat 
eivät kuitenkaan voi osallistua 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen eivätkä 
saada rahoitusta puiteohjelmasta. Tätä 
silmällä pitäen EU:n asemaa 
maailmanlaajuisena toimijana olisi 
lujitettava myös toteuttamalla monenvälisiä 
kansainvälisiä tutkimusohjelmia. Tuettavat 
kansainväliset yhteistyötoimet kytketään 
yleispoliittisiin kysymyksiin, jotta niiden 
avulla voitaisiin edistää maapallon kestävää 
kehitystä ja sen puitteissa EU:n 
kansainvälisten sitoumusten täyttämistä, 
eurooppalaisten arvojen esille tuomista, 
kilpailukykyä, sosioekonomista kehitystä, 
ympäristönsuojelua ja hyvinvointia.

Or. en

Perustelu

EU:n tutkimusrahoitusta ei ole sopivaa käyttää siihen, että annetaan teknistä ja tieteellistä 
tukea ihmisoikeuksia loukkaaville valtioille. Tiedemiehet ja tutkijat useissa jäsenvaltioissa 
ovat useaan kertaan pyytäneet EU:lta tällaista sitoumusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 228
Liite I, Kansainvälinen yhteistyö, 3 kohta, 2 luetelmakohta

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia 
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa oleviin 
kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin sekä 
meneillään oleviin monenvälisiin ja kahden 
alueen välisiin vuoropuheluihin EU:n ja 

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa oleviin 
kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin sekä 
meneillään oleviin monenvälisiin ja kahden 
alueen välisiin vuoropuheluihin EU:n ja 
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näiden maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan erityisten tarpeiden, mahdollisuuksien 
ja taloudellisen kehityksen tason perusteella. 
Tätä varten laaditaan kansainvälisen 
yhteistyön strategia ja toteutussuunnitelma, 
jossa määritetään aihealuekohtaisia ja 
aihealueiden rajat ylittäviä kohdennettuja 
toimia. Toimien aihealueita voivat olla 
esimerkiksi terveys, maatalous, 
puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, kestävä 
talouspolitiikka sekä tieto- ja 
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden 
yhteistyön ensisijaisia toteutusvälineitä. 
Niiden tavoitteena on erityisesti parantaa 
ehdokasmaiden, EU:n naapurimaiden, 
kehitysmaiden ja nousevan talouden maiden 
tutkimus- ja yhteistyövalmiuksia.. Toimista 
toteutetaan kohdennetut ehdotuspyynnöt. 
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
asianomaiset kolmannet maat ja erityisesti 
kehitysmaat pääsevät mukaan toimiin.

näiden maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan erityisten tarpeiden, mahdollisuuksien 
ja taloudellisen kehityksen tason perusteella. 
Tätä varten laaditaan kansainvälisen 
yhteistyön strategia ja toteutussuunnitelma, 
jossa määritetään aihealuekohtaisia ja 
aihealueiden rajat ylittäviä kohdennettuja 
toimia. Toimien aihealueita voivat olla 
esimerkiksi terveys, erityisesti laiminlyödyt 
taudit, maatalous, puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, kestävä 
talouspolitiikka sekä tieto- ja 
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden 
yhteistyön ensisijaisia toteutusvälineitä. 
Niiden tavoitteena on erityisesti parantaa 
ehdokasmaiden, EU:n naapurimaiden, 
kehitysmaiden ja nousevan talouden maiden 
tutkimus- ja yhteistyövalmiuksia.. Toimista 
toteutetaan kohdennetut ehdotuspyynnöt. 
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
asianomaiset kolmannet maat ja erityisesti 
kehitysmaat pääsevät mukaan toimiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 229
Liite I, Kansainvälinen yhteistyö, 3 kohta, 2 luetelma kohta

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia 
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa oleviin 
kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin sekä 
meneillään oleviin monenvälisiin ja kahden 
alueen välisiin vuoropuheluihin EU:n ja 
näiden maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan erityisten tarpeiden, mahdollisuuksien 

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia 
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa oleviin 
kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin sekä 
meneillään oleviin monenvälisiin ja kahden 
alueen välisiin vuoropuheluihin EU:n ja 
näiden maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan yhteisten etunäkökohtien ja yhteisen 
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ja taloudellisen kehityksen tason perusteella. 
Tätä varten laaditaan kansainvälisen 
yhteistyön strategia ja toteutussuunnitelma, 
jossa määritetään aihealuekohtaisia ja 
aihealueiden rajat ylittäviä kohdennettuja 
toimia. Toimien aihealueita voivat olla 
esimerkiksi terveys, maatalous, 
puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, kestävä 
talouspolitiikka sekä tieto- ja 
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden 
yhteistyön ensisijaisia toteutusvälineitä. 
Niiden tavoitteena on erityisesti parantaa 
ehdokasmaiden, EU:n naapurimaiden, 
kehitysmaiden ja nousevan talouden maiden 
tutkimus- ja yhteistyövalmiuksia. Toimista 
toteutetaan kohdennetut ehdotuspyynnöt. 
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
asianomaiset kolmannet maat ja erityisesti 
kehitysmaat pääsevät mukaan toimiin.

hyödyn sekä erityisten tarpeiden, 
mahdollisuuksien ja taloudellisen kehityksen 
tason perusteella. Tätä varten laaditaan 
kansainvälisen yhteistyön strategia ja 
toteutussuunnitelma, jossa määritetään 
aihealuekohtaisia ja aihealueiden rajat 
ylittäviä kohdennettuja toimia. Toimien 
aihealueita voivat olla esimerkiksi terveys, 
maatalous, puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, kestävä 
talouspolitiikka sekä tieto- ja
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden 
yhteistyön ensisijaisia toteutusvälineitä. 
Toimet koskevat aloja, joista molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita, ja niihin 
kuuluvat myös seuraavat toimet: parantaa 
ehdokasmaiden, EU:n naapurimaiden, 
kehitysmaiden ja nousevan talouden maiden 
tutkimus- ja yhteistyövalmiuksia. Toimista 
toteutetaan kohdennetut ehdotuspyynnöt. 
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
asianomaiset kolmannet maat ja erityisesti 
kehitysmaat pääsevät mukaan toimiin.

Or. en

Perustelu

Olisi käytävä selväksi, että Yhteistyö-erityisohjelmasta toteutettaviin yksittäisiin 
yhteistyötoimiin kuuluvat erityisesti sellaiset tutkimusalat, joista sekä EU että kolmannet maat 
ovat kiinnostuneita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 230
Liite I, Kansainvälinen yhteistyö, 3 kohta, 2 luetelmakohta

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia 
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa oleviin 

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia 
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa oleviin 
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kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin sekä 
meneillään oleviin monenvälisiin ja kahden 
alueen välisiin vuoropuheluihin EU:n ja 
näiden maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan erityisten tarpeiden, mahdollisuuksien 
ja taloudellisen kehityksen tason perusteella. 
Tätä varten laaditaan kansainvälisen 
yhteistyön strategia ja toteutussuunnitelma, 
jossa määritetään aihealuekohtaisia ja 
aihealueiden rajat ylittäviä kohdennettuja 
toimia. Toimien aihealueita voivat olla 
esimerkiksi terveys, maatalous, 
puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, kestävä 
talouspolitiikka sekä tieto- ja 
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden 
yhteistyön ensisijaisia toteutusvälineitä. 
Niiden tavoitteena on erityisesti parantaa 
ehdokasmaiden, EU:n naapurimaiden, 
kehitysmaiden ja nousevan talouden maiden 
tutkimus- ja yhteistyövalmiuksia.. Toimista 
toteutetaan kohdennetut ehdotuspyynnöt. 
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
asianomaiset kolmannet maat ja erityisesti 
kehitysmaat pääsevät mukaan toimiin.

kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin sekä 
meneillään oleviin monenvälisiin ja kahden 
alueen välisiin vuoropuheluihin EU:n ja 
näiden maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan erityisten tarpeiden, mahdollisuuksien 
ja taloudellisen kehityksen tason perusteella. 
Tätä varten laaditaan kansainvälisen 
yhteistyön strategia, mukaan lukien 
alueellisten painopisteiden määritys, ja 
toteutussuunnitelma, jossa määritetään 
aihealuekohtaisia ja aihealueiden rajat 
ylittäviä kohdennettuja toimia. Toimien 
aihealueita voivat olla esimerkiksi terveys, 
maatalous, puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, kestävä 
talouspolitiikka sekä tieto- ja 
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden sekä 
alueiden yhteistyön ensisijaisia 
toteutusvälineitä. Niiden tavoitteena on 
erityisesti parantaa ehdokasmaiden, EU:n 
naapurimaiden, kehitysmaiden ja nousevan 
talouden maiden tutkimus- ja 
yhteistyövalmiuksia.. Toimista toteutetaan 
kohdennetut ehdotuspyynnöt. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, että 
asianomaiset kolmannet maat ja erityisesti 
kehitysmaat pääsevät mukaan toimiin.

Or. fr

Perustelu

Olisi perustettava eurooppalainen tutkimusalue, joka on avoinna ulkomaailmaan. Koska 
painopisteiden asettamisessa korostetaan alueellista tasoa, on mahdollista perustaa erityisiä 
alueellisia yhteistyöalueita, joilla aiheet voidaan mukauttaa tieteelliseen kapasiteettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 231
Liite I, Kansainvälinen yhteistyö, 4 a kohta (uusi)

Erityistoimista rahoitetaan toiminnat, jotka 
ovat tulosta tieteen alalla käydyistä 
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alueidenvälisistä ja kahdenvälisistä 
keskusteluista ja jotka ovat kummankin 
edun ja hyödyn mukaisia. Seitsemännen 
puiteohjelman mukaisesti kansainvälisiin 
yhteistyöohjelmiin suunnataan ainakin 5 
prosenttia resursseista, joista 3 prosenttia 
vastaa tähän erityisohjelmaan sisältyviä 
toimintoja, joita koordinoidaan 
erityisohjelmalla "Ihmiset". Ne osoitetaan 
kokonaisvaltaisesti tutkimustoimintaan 
tulotasoltaan alhaista, matalaa keskitasoa 
tai keskitasoa edustavissa maissa, jotta 
heijastellaan seitsemännessä 
puiteohjelmassa tehtyä kansainvälistä 
yhteistyötä koskevaa sitoumusta. 
Käyttämättä jääneet määrärahat 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" ohjataan 
vahvistamaan erityisohjelman "Valmiudet" 
toimintoja.
Kansainväliseen yhteistyöhön ja sen 
alueelliseen yhteyteen liittyvien T+K-
toimintojen tunnistaminen on tarpeen 
suunniteltaessa seitsemännen 
puiteohjelman ensimmäisiä vaiheita.

Or. es

Perustelu

Kansainvälinen yhteistyö on selvästi eritelty T+K-sopimuksissa ja perustamissopimuksen 
velvoitteissa (130 f ja 130 g artikla). Kansainvälinen yhteistyö on laaja-alainen teema 
erityisohjelmassa "Yhteistyö", mutta siihen sisältyvät sille ominaiset tavoitteet. Tämän vuoksi 
EU:n sitoutuminen kansainväliseen yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa (ensisijaisesti 
kehitysyhteistyö) on tehtävä näkyväksi ja konkreettiseksi seitsemännessä puiteohjelmassa. 
Tämä voidaan saavuttaa erityisellä sopimuksella erityisohjelmassa, jotta 
varmistetaan/ohjataan ainakin 5 prosenttia rahoituksesta näihin tarkoituksiin. Näin 
osoitettaisiin, minkä vuoksi kumppanimaiden kanssa tehdään naapuruussuhteiden, kehityksen 
jne. alalla aikaisemman kuudennen puiteohjelman tavoin yhteistyötä, jota toteutetaan INCOn 
tyyppisillä toimilla (jotka kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt).

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 232
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Tavoite

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
kansalaisten terveyttä ja kohentaa 

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
kansalaisten terveyttä ja edistää 
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terveyteen liittyvillä aloilla toimivien 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. 
Samalla on määrä tutkia maailmanlaajuisia 
terveyskysymyksiä, kuten uusia epidemioita. 
Painopisteinä ovat translaatiotutkimus (eli 
peruslöydösten muuntaminen kliinisiksi 
sovelluksiksi), uusien hoitojen, terveyden 
edistämisen menetelmien, sairauksien 
ennaltaehkäisymenetelmien ja 
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden 
kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja 
tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät. 

eurooppalaisen terveysalan suorituskykyä 
mukaan lukien sen kilpailukyvyn 
parantaminen. Samalla on määrä tutkia 
maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä, kuten 
uusia epidemioita ja laiminlyötyjä tauteja.
Tutkimuksen tarkoituksena on sekä tautien 
ennaltaehkäisemisen optimoiminen että 
tehokkaiden hoitomuotojen ja lääkkeiden 
kehittäminen varmistaen samalla 
tasapuolisen tiedonsaannin, mitä tulee 
julkisilla varoilla rahoitetun tutkimuksen 
tuloksiin. Painopisteenä on 
translaatiotutkimus (eli peruslöydösten 
muuntaminen kliinisiksi sovelluksiksi), 
uusien hoitojen, terveyden edistämisen 
menetelmien, ennaltaehkäisymenetelmien, 
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden 
kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja 
tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät.

Or. en

Perustelu

Ohjelman pitäisi tähdätä eurooppalaisen terveysalan suorituskyvyn parantamiseen, eikä 
ainoastaan terveyteen liittyvillä aloilla toimivien yritysten kilpailukyvyn nostamiseen. On 
tarpeen painottaa erityisesti yleisen edun mukaista tutkimusta, kuten uusia epidemioita ja 
laiminlyötyjä tauteja koskevaa tutkimusta (laiminlyödyt taudit vaivaavat pääasiassa köyhien 
maiden asukkaita ja jäävät sen vuoksi lääketeollisuuden tutkimuksen ja 
kehittämisponnistelujen ulkopuolelle). On löydettävä tasapaino tautien ennaltaehkäisemistä 
koskevan tutkimuksen ja tehokkaiden hoitomuotojen ja lääkkeiden kehittämisen välille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 233
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 1 kohta

Tämän aihealueen tutkimus lisää tietämystä 
siitä, miten voidaan tehokkaammin edistää 
terveyttä, ennaltaehkäistä ja hoitaa 
merkittäviä sairauksia ja tarjota 
terveydenhuoltopalveluja. Se tukee mittavan 
genomitiedon yhdistämistä uuden 
osaamisen ja uusien sovellusten 
tuottamiseksi lääketieteessä ja 
bioteknologiassa. Sen on määrä johtaa 
terveysalan translaatiotutkimukseen, jota 

Tämän aihealueen tutkimus lisää tietämystä 
siitä, miten voidaan tehokkaammin edistää 
terveyttä, ennaltaehkäistä ja hoitaa 
merkittäviä sairauksia ja tarjota 
terveydenhuoltopalveluja. On erityisesti 
tarpeen ottaa huomioon alaryhmien, 
vammaiset, vähemmistöryhmät ja 
heikommassa asemassa olevat ryhmät 
mukaan lukien, tarpeet ja tutkia niitä.
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tarvitaan, jotta biolääketieteellisestä 
tutkimuksesta saataisiin käytännön hyötyjä. 
Sen ansiosta Eurooppa voi osallistua 
tehokkaammin kansainvälisiin toimiin, 
joilla torjutaan maailmanlaajuisesti 
merkittäviä sairauksia. Näistä on 
esimerkkinä meneillään oleva Euroopan ja 
kehitysmaiden välinen kliinisten 
tutkimusten yhteistyökumppanuus EDCTP 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership), joka on HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtäävä ohjelma (169 artikla). 
Aihealueen toimet tukevat terveyspolitiikan 
viitoittamaa tutkimusta Euroopan tasolla ja 
erityisesti kansallisten tietokantojen 
mallien, järjestelmien ja tietojen 
keskinäistä vertailua.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 234
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 2 kohta

Tutkimus auttaa parantamaan Euroopan 
kilpailukykyä terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla, joilla pk-yritykset ovat 
merkittävimpiä talousvetureita, sekä 
farmaseuttisessa teollisuudessa. Yhtenä 
erityisenä tarkoituksena on tukea 
innovatiivisia lääkkeitä käsittelevää 
eurooppalaista teknologiayhteisöä , jonka 
pyrkimyksenä on poistaa lääkekehitystä 
hidastavia tutkimuksen pullonkauloja. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
tutkimustoimien ja niiden tulosten 
hyödyntämisen välisen kuilun 
kaventamiseen tukemalla lääkkeen tehon 
osoittamista kliinisissä tutkimuksissa (proof 
of concept) ja kliinistä validointia. 
Tutkimus edistää myös normien ja 
standardien kehittämistä uusille 
kehittyneille hoidoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle). Nämä normit ja 

Tutkimus auttaa parantamaan Euroopan 
kilpailukykyä terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla, joilla pk-yritykset ovat 
merkittävimpiä talousvetureita, sekä 
farmaseuttisessa teollisuudessa. Yhtenä 
erityisenä tarkoituksena on tukea 
innovatiivisia lääkkeitä käsittelevää 
eurooppalaista teknologiayhteisöä, jonka 
pyrkimyksenä on poistaa lääkekehitystä 
hidastavia tutkimuksen pullonkauloja, missä 
se vastaa julkisia tarpeita ja painopisteitä. 
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standardit auttavat EU:n teollisuutta 
vastaamaan maailmanlaajuiseen 
kilpailuun.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell
Tarkistus 235

Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 3 a kohta (uusi)

Sukupuolinäkökohdat otetaan huomioon ja 
sisällytetään tarvittaessa hankkeisiin. 
Naisten ja miesten riskitekijät, biologiset 
mekanismit, syyt, kliiniset merkit, 
seuraukset ja sairauksien hoito eroavat 
usein toisistaan. Lisäksi on sairauksia, joita 
esiintyy ainoastaan tai useammin naisilla 
tai miehillä (naisilla esiintyy paljon 
useammin fibromyalgiaa ja kroonista 
väsymystä kuin miehillä). Tämän vuoksi 
kaikissa tämän aihealueen 
rahoitustoimissa on oltava mahdollisuus 
tehdä eroja tutkimuspöytäkirjoissa, 
menetelmissä ja tutkimusten analyyseissä.

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen 465.)

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 236
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 4 kohta

Kahta strategisesti tärkeää kysymystä eli 
lasten terveyttä ja ikääntyvän väestön 
terveyttä tutkitaan kaikkien kolmen 
jäljempänä esitellyn toimikokonaisuuden 
puitteissa. Tähän liittyvät painopisteet 
esitetään työohjelmassa. Toiminta tulee 
käsittämään myös muita monitieteisiä 
tutkimusaloja. Tällä tavoin voidaan taata 
näkyvä ja johdonmukainen lähestymistapa 
näihin kysymyksiin ja samalla välttää 
päällekkäisyydet.

Kolmea strategisesti tärkeää kysymystä eli 
lasten terveyttä, naisten terveyttä ja 
ikääntyvän väestön terveyttä tutkitaan 
kaikkien kolmen jäljempänä esitellyn 
toimikokonaisuuden puitteissa. Tähän 
liittyvät painopisteet esitetään 
työohjelmassa.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 237
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 kohta

Tavoitteena on kehittää ja validoida 
tarvittavia välineitä ja tekniikoita, jotka 
mahdollistavat uuden osaamisen luomisen ja 
muuntamisen käytännön sovelluksiksi 
terveyden ja lääketieteen alalla.

Tavoitteena on kehittää ja validoida 
tarvittavia välineitä ja tekniikoita, jotka 
mahdollistavat uuden osaamisen luomisen ja 
muuntamisen käytännön sovelluksiksi 
terveyden ja lääketieteen alalla. Yksittäiset 
ihmiset ovat jo sinänsä tutkimuksen 
tarkoitus, eikä heitä pidä käyttää välineinä. 
Euroopan unionin tutkimuksessa on 
sovellettava varovaisuusperiaatetta 
arvioimalla jatkuvasti mahdollisia riskejä, 
jotka liittyvät uusien tekniikoiden sellaisiin 
vaikutuksiin, jotka eivät ole täysin 
ennustettavissa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 238
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 luetelmakohta

– Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on kehittää uusia modernin biologian 
tutkimusvälineitä, joiden avulla voidaan 
tehostaa merkittävästi datan tuottamista ja 
parantaa datan ja näytteiden (biopankkien) 
standardointia, hankintaa ja analyysiä. 
Painopiste on seuraavien osa-alueiden 
uusissa tekniikoissa: sekvensointi; geenien 
ilmentyminen, genotyyppaus ja 
fenotyyppaus; rakennegenomiikka; 
bioinformatiikka ja systeemibiologia; muut 
omiikka-teknologiat.

– Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on kehittää uusia modernin biologian 
tutkimusvälineitä, joiden avulla voidaan 
tehostaa merkittävästi datan tuottamista ja 
parantaa datan ja näytteiden (biopankkien) 
standardointia, hankintaa ja analyysiä, ja 
perustaa napanuoran verestä saatavien 
kantasolujen julkinen pankki. Painopiste on 
seuraavien osa-alueiden uusissa tekniikoissa: 
sekvensointi, geenien ilmentyminen, 
genotyyppaus ja fenotyyppaus, 
rakennegenomiikka, bioinformatiikka ja 
systeemibiologia, mukaan luettuna 
supertietokoneiden käyttö rakenteellisessa 
mallintamisessa, muut omiikka-teknologiat.



PE 374.083v01-00 40/97 AM\614619FI.doc

FI

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 239
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 luetelmakohta

– Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on kehittää uusia modernin biologian 
tutkimusvälineitä, joiden avulla voidaan 
tehostaa merkittävästi datan tuottamista ja 
parantaa datan ja näytteiden (biopankkien) 
standardointia, hankintaa ja analyysiä. 
Painopiste on seuraavien osa-alueiden 
uusissa tekniikoissa: sekvensointi; geenien 
ilmentyminen, genotyyppaus ja 
fenotyyppaus; rakennegenomiikka; 
bioinformatiikka ja systeemibiologia; muut 
omiikka-teknologiat.

– Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on kehittää uusia modernin biologian 
tutkimusvälineitä, joiden avulla voidaan 
tehostaa merkittävästi datan tuottamista ja 
parantaa datan ja näytteiden (biopankkien) 
standardointia, hankintaa ja analyysiä. 
Painopiste on seuraavien osa-alueiden 
uusissa tekniikoissa: sekvensointi, geenien 
ilmentyminen, genotyyppaus ja 
fenotyyppaus, rakennegenomiikka, 
bioinformatiikka ja systeemibiologia, 
mukaan luettuna supertietokoneiden käyttö 
rakenteellisessa mallintamisessa, muut 
omiikka-teknologiat.

Or. en

Perustelu

Rakennebiologiassa on toistaiseksi käsitelty laajalti biologisten molekyylien liikkumattomia 
kuvia.  Biologiset molekyylit ovat kuitenkin erittäin dynaamisia, ja niiden sisäinen liikkuvuus 
vastaa suureksi osaksi niiden biologista funktiota. Makromolekyylin dynamiikan 
mallintaminen vaatii suunnatonta tietokonekapasiteettia, joka saadaan aikaan vain 
supertietokoneiden ja laajan samanaikaisen tietojenkäsittelyn avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 240
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 luetelmakohta

– Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on kehittää uusia modernin biologian 
tutkimusvälineitä, joiden avulla voidaan 
tehostaa merkittävästi datan tuottamista ja 
parantaa datan ja näytteiden (biopankkien) 
standardointia, hankintaa ja analyysiä. 
Painopiste on seuraavien osa-alueiden 

– Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on kehittää uusia modernin biologian 
tutkimusvälineitä, joiden avulla voidaan 
tehostaa merkittävästi datan tuottamista ja 
parantaa datan ja näytteiden (biopankkien) 
standardointia, hankintaa ja analyysiä. 
Painopiste on seuraavien osa-alueiden 
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uusissa tekniikoissa: sekvensointi; geenien 
ilmentyminen, genotyyppaus ja 
fenotyyppaus; rakennegenomiikka; 
bioinformatiikka ja systeemibiologia; muut 
omiikka-teknologiat.

uusissa tekniikoissa: sekvensointi käyttäen 
nopeita, taloudellisia ja laajalti saatavilla 
olevia menetelmiä; geenien ilmentyminen, 
genotyyppaus ja fenotyyppaus; 
rakennegenomiikka; bioinformatiikka ja 
systeemibiologia; muut omiikka-teknologiat.

Or. el

Perustelu

Bioteknologian tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti vain, jos sen 
käytettävissä olevat välineet ovat kohtuuhintaisia ja tutkimuksen kehittämistä edistäviä. Uudet 
lähestymistavat, joiden tavoitteena on DNA:n nopea analysointi, vähentävät kustannuksia, 
joita aiheutuu miljoonien molekyylien kartoittamisesta. Kartoitus tarjoaa arvokasta tietoa 
sairauksien torjuntaa varten etenkin yksilötasolla. Näin ollen tämä tutkimus olisi aloitettava 
välittömästi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 241
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 2 luetelmakohta

– Havaitsemis-, diagnoosi- ja 
seurantamenetelmät. Tavoitteena on kehittää 
visualisointi-, kuvantamis-, havaitsemis- ja 
analyysimenetelmiä ja -tekniikoita 
biolääketieteen tutkimukseen, sairauksien 
ennustamiseen, diagnosointiin, seurantaan ja 
prognostisointiin sekä hoitointerventioiden 
tukemiseen ja ohjaukseen. Keskeisellä sijalla 
on tieteidenvälisyys muun muassa 
seuraavien alojen välillä: solu- ja 
molekyylibiologia, genetiikka, fysiikka, 
kemia, nanoteknologia, mikrojärjestelmät, 
laitteet ja tietoteknologiat. Erityisesti 
painotetaan noninvasiivisia tai 
mahdollisimman vähän invasiivisia 
menetelmiä sekä kvantitatiivisia menetelmiä 
ja laadunvarmistusnäkökohtia.

Havaitsemis-, diagnoosi- ja 
seurantamenetelmät. Tavoitteena on kehittää 
visualisointi-, kuvantamis-, havaitsemis- ja 
analyysimenetelmiä ja -tekniikoita 
biolääketieteen tutkimukseen, sairauksien 
ennustamiseen, diagnosointiin, seurantaan ja 
prognostisointiin sekä hoitointerventioiden 
tukemiseen ja ohjaukseen. Keskeisellä sijalla 
on tieteidenvälisyys muun muassa 
seuraavien alojen välillä: solu- ja 
molekyylibiologia, genetiikka, fysiikka, 
kemia, nanoteknologia, mikrojärjestelmät, 
laitteet ja tietoteknologiat. Painopisteenä 
ovat noninvasiiviset tai mahdollisimman 
vähän invasiiviset menetelmät, erityisesti in 
vivo -menetelmällä toteutettava 
noninvasiivinen solujen kuvantaminen, 
molekyylien kuvantaminen, 
teräväpiirtoinen kuvantaminen, 
diffuusioon perustuvan 
magneettiresonanssikuvauksen avulla 
suoritettava rakenteellinen kuvantaminen 
ja aineenvaihdunnan kuvantaminen.

Or. en

Perustelu

Eri mittakaavoissa ja eri resoluutioita käyttäen tapahtuva biologinen kuvantaminen on 
erittäin tärkeää sekä perusbiologian että lääketieteen, myös diagnosoinnin ja hoidon,  
kannalta. Ihmisen sairauksiin ja eläimillä tutkittaviin ihmisten sairauksien malleihin liittyvien 
molekyylisten in vivo -prosessien sijainnin ja määrän määrittäminen noninvasiivisesti on 
korvaamaton väline lääketieteen tutkimuksessa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 242
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 3 luetelmakohta

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on laajoja potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia. Painopisteinä ovat 
geeni- ja soluhoito, regeneratiivinen hoito, 
transplantaatio, immuunihoito ja rokotteet 
sekä muut lääkkeet. Lisäksi tarkastellaan 
näihin liittyviä tekniikoita, kuten 
kehittyneitä täsmäannostelujärjestelmiä, 
kehittyneitä implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita.

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on laajoja potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia. Painopisteinä ovat 
geeni- ja soluhoito, biotuotanto, johon 
sisältyy vektorisaatio (uusien molekyylien 
valmistusmenetelmien optimointi),
regeneratiivinen hoito, transplantaatio, 
immuunihoito ja rokotteet sekä muut 
lääkkeet. Lisäksi tarkastellaan näihin 
liittyviä tekniikoita, kuten kehittyneitä 
täsmäannostelujärjestelmiä, kehittyneitä 
implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita.

Or. fr

Perustelu

Tämä problematiikka, joka koskee sekä tuotantoa että valvontaa, on ratkaisevan tärkeää pk-
yrityksille, jotka ovat vahvasti mukana tuotantomenetelmien kehittämisessä. 
Vektorisaationäkökohta on otettava huomioon, koska uudet biolääkkeet annetaan injektiona. 
On varmistettava, että nämä aineet annetaan oikeaan kohtaan kehoa. Tämäntyyppisiä 
lääkkeitä käytetään paljon laiminlyödyissä taudeissa, kuten syövässä ja aidsissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 243
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 3 luetelmakohta

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on laajoja potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia. Painopisteinä ovat 
geeni- ja soluhoito, regeneratiivinen hoito, 

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on laajoja potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia. Painopisteinä ovat 
geeni- ja soluhoito, regeneratiivinen hoito, 



PE 374.083v01-00 44/97 AM\614619FI.doc

FI

transplantaatio, immuunihoito ja rokotteet 
sekä muut lääkkeet. Lisäksi tarkastellaan 
näihin liittyviä tekniikoita, kuten 
kehittyneitä täsmäannostelujärjestelmiä, 
kehittyneitä implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita.

transplantaatio, immuunihoito, syövänhoito 
mukaan lukien, ja rokotteet mukaan lukien 
rokotteet tietyntyyppisten syöpien 
ehkäisemiseksi. Lisäksi painopisteenä on 
löytää innovatiivisia lääkkeitä, kuten niitä, 
jotka vaikuttavat solupintojen GPRC:iin 
(G-proteiinikytkennäiset reseptorit) ja joilla 
on saatu myönteisiä tuloksia sellaisten 
sairauksien ja oireiden osalta, jotka 
esiintyvät esimerkiksi allergioiden, kivun, 
verisuonten ahtauman tai psykoosin 
muodossa. Lisäksi tarkastellaan näihin 
liittyviä tekniikoita, kuten kehittyneitä 
täsmäannostelujärjestelmiä, kehittyneitä 
implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita.

Or. el

Perustelu

Syöpärokotteiden, esimerkiksi kohdunkaulansyöpä/HPV-rokotteen, kehittämisessä on jo 
edistytty huomattavasti. Lisäksi syöpähoidoissa on jo kehitetty useita kliinisiä kokeita 
tietyntyyppisille syöville, kuten melanoomille, jotka eivät reagoi tyydyttävällä tavalla 
"perinteisiin hoitoihin" (kemoterapia, sädehoito). Rohkaisevat tulokset ovat perusteena alan 
lisätutkimuksiin.

Monia lääkkeitä, jotka vaikuttavat GPCR:iin (G-proteiinikytkennäiset reseptorit), on jo 
käytössä erinomaisin tuloksin, ja tutkijoiden mukaan niitä voidaan kehittää hoitamaan hyvin 
erilaisia sairauksia HIV:sta liikalihavuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 244
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 3 luetelmakohta

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on laajoja potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia. Painopisteinä ovat 
geeni- ja soluhoito, regeneratiivinen hoito, 

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on potentiaalisia käyttömahdollisuuksia
valvonta ja hoito-olosuhteiden laadun 
varmistaminen mukaan luettuina. 
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transplantaatio, immuunihoito ja rokotteet 
sekä muut lääkkeet. Lisäksi tarkastellaan 
näihin liittyviä tekniikoita, kuten 
kehittyneitä täsmäannostelujärjestelmiä, 
kehittyneitä implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita.

Painopisteinä ovat geeni- ja soluhoito, 
regeneratiivinen hoito, transplantaatio, 
immuunihoito ja rokotteet sekä muut 
lääkkeet. Lisäksi tarkastellaan näihin 
liittyviä tekniikoita, kuten kehittyneitä 
täsmäannostelujärjestelmiä, kehittyneitä 
implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita. 

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen AM 573.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 245
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 4 luetelmakohta

– Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida parametreja, välineitä, 
menetelmiä ja standardeja, joita tarvitaan 
uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden  osalta 
näitä kysymyksiä tarkastellaan ehdotetun 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 
teknologia-aloitteen yhteydessä]. 
Painopisteitä ovat muun muassa 
farmakogenomiikka sekä menetelmät ja 
mallit in silico, in vitro (mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät) ja 
in vivo.

Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida parametreja, välineitä, 
menetelmiä ja standardeja, joita tarvitaan 
uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden osalta 
näitä kysymyksiä tarkastellaan ehdotetun 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 
teknologia-aloitteen yhteydessä]. 
Painopisteitä ovat muun muassa 
farmakogenomiikka sekä menetelmät ja 
mallit in silico, in vitro (mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät) ja 
in vivo (mukaan luettuina kliininen ja 
esikliininen molekyylikuvantaminen ja 
arkiston kudokset).

Or. en

Perustelu

Eri mittakaavoissa ja eri resoluutioita käyttäen tapahtuva biologinen kuvantaminen on 
erittäin tärkeää sekä perusbiologian että lääketieteen, myös diagnosoinnin ja hoidon,  
kannalta. Ihmisen sairauksiin ja eläimillä tutkittaviin ihmisten sairauksien malleihin liittyvien 
molekyylisten in vivo -prosessien sijainnin ja määrän määrittäminen noninvasiivisesti on 
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korvaamaton väline lääketieteen tutkimuksessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 246
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 4 luetelmakohta

– Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida parametreja, välineitä, 
menetelmiä ja standardeja, joita tarvitaan 
uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden  osalta 
näitä kysymyksiä tarkastellaan ehdotetun 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 
teknologia-aloitteen yhteydessä]. 
Painopisteitä ovat muun muassa 
farmakogenomiikka sekä menetelmät ja 
mallit in silico, in vitro (mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät) ja 
in vivo.

Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida parametreja, välineitä, 
menetelmiä ja standardeja, joita tarvitaan 
uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden osalta 
näitä kysymyksiä tarkastellaan ehdotetun 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 
teknologia-aloitteen yhteydessä]. 
Painopisteitä ovat muun muassa 
farmakogenomiikka sekä menetelmät ja 
mallit in silico, in vitro (mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät) ja 
in vivo ottaen huomioon naisia ja 
ikääntynyttä väestöä koskevat 
erityispiirteet.

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen AM 493.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 247
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 kohta

– Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida parametreja, välineitä, 
menetelmiä ja standardeja, joita tarvitaan 
uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden  osalta 
näitä kysymyksiä tarkastellaan ehdotetun 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 

– Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida parametreja, välineitä, 
menetelmiä ja standardeja, joita tarvitaan 
uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden  osalta 
näitä kysymyksiä tarkastellaan ehdotetun 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 
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teknologia-aloitteen yhteydessä]. 
Painopisteitä ovat muun muassa 
farmakogenomiikka sekä menetelmät ja 
mallit in silico, in vitro (mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät) ja 
in vivo.

teknologia-aloitteen yhteydessä]. 
Painopisteitä ovat muun muassa 
farmakogenomiikka sekä menetelmät ja 
mallit in silico, in vitro (mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät) ja 
in vivo sekä immuunivalvonta.

Or. fr

Perustelu

Tämä vaihe on välttämätön immuunijärjestelmän hoitojen tehon mittaamiseksi. Se on 
edellytyksenä autoimmuunisairauksien ja immuunijärjestelmän sairauksien hoidon 
tehokkuudelle. Lisäksi se mahdollistaa lääkkeiden turvallisuuden asteen mittaamisen 
immuunijärjestelmän kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 248
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 1 luetelmakohta, 1 alakohta

• Laajamittainen tiedon kokoaminen. 
Tavoitteena on käyttää suurikapasiteettisia 
tekniikoita datan tuottamiseksi, jotta voidaan 
selvittää geenien ja geenituotteiden 
toimintaa ja niiden vuorovaikutusta 
monimutkaisissa verkoissa. Painopisteitä 
ovat genomiikka, proteomiikka, 
populaatiogenetiikka sekä vertaileva ja 
funktionaalinen genomiikka.

• Laajamittainen tiedon kokoaminen. 
Tavoitteena on käyttää suurikapasiteettisia 
tekniikoita datan tuottamiseksi, jotta voidaan 
selvittää geenien ja geenituotteiden sekä 
solujärjestelmien toimintaa ja niiden 
vuorovaikutusta monimutkaisissa verkoissa 
samoin kuin roolia, joka niillä on tärkeissä 
biologisissa prosesseissa (kuten synaptinen 
ja solujen tasolla tapahtuva 
uudelleenjärjestely). Painopisteitä ovat 
genomiikka, proteomiikka, 
populaatiogenetiikka sekä vertaileva ja 
funktionaalinen genomiikka.

Or. it

Perustelu

Kuudennen puiteohjelman tutkimukset ja alustavat tulokset ovat mahdollistaneet runsaan 
geeni- ja molekyyli-informaation saannin. Jotta voidaan käytännössä hyödyntää kuudennen 
puiteohjelman tuloksia ja muuntaa geeni- ja molekyyli-informaatio hoitosovelluksiin, näitä 
tuloksia on täydennettävä synaptisten ratojen ja monimutkaisten solujärjestelmien tasolla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 249
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 1 luetelmakohta, 1 alakohta

• Laajamittainen tiedon kokoaminen. 
Tavoitteena on käyttää suurikapasiteettisia 
tekniikoita datan tuottamiseksi, jotta voidaan 
selvittää geenien ja geenituotteiden 
toimintaa ja niiden vuorovaikutusta 
monimutkaisissa verkoissa. Painopisteitä 
ovat genomiikka, proteomiikka, 
populaatiogenetiikka sekä vertaileva ja 
funktionaalinen genomiikka.

• Laajamittainen tiedon kokoaminen. 
Tavoitteena on käyttää suurikapasiteettisia 
tekniikoita datan tuottamiseksi, jotta voidaan 
selvittää geenien ja geenituotteiden 
toimintaa ja niiden vuorovaikutusta 
monimutkaisissa verkoissa ja 
mutaatiotutkimuksessa, jossa keskitytään 
ensimmäisiin eli perustajamutaatioihin. 
Painopisteitä ovat genomiikka, 
proteomiikka, populaatiogenetiikka sekä 
vertaileva ja funktionaalinen genomiikka.

Or. el

Perustelu

On tärkeää ottaa mukaan mutaatioita koskeva tutkimus, koska ne ovat monien 
geenihäiriöiden perussyy.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 250
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 1 luetelmakohta, 1 alakohta

• Laajamittainen tiedon kokoaminen. 
Tavoitteena on käyttää suurikapasiteettisia 
tekniikoita datan tuottamiseksi, jotta voidaan 
selvittää geenien ja geenituotteiden 
toimintaa ja niiden vuorovaikutusta 
monimutkaisissa verkoissa. Painopisteitä 
ovat genomiikka, proteomiikka, 
populaatiogenetiikka sekä vertaileva ja 
funktionaalinen genomiikka.

• Laajamittainen tiedon kokoaminen. 
Tavoitteena on käyttää suurikapasiteettisia 
tekniikoita datan tuottamiseksi, jotta voidaan 
selvittää geenien ja geenituotteiden 
toimintaa ja niiden vuorovaikutusta 
monimutkaisissa verkoissa. Painopisteitä 
ovat genomiikka, RNA, proteomiikka, 
populaatiogenetiikka sekä vertaileva ja 
funktionaalinen genomiikka.

Or. en

Perustelu

Mikro-RNA:t (miRNA) ovat tärkeä ja uusi luokka kudoskohtaisia sääntelygeenejä, jotka 
sääntelevät negatiivisti geeniekspressiota ja transkription jälkeistä tasoa ja aiheuttavat 
mikro-RNA:n kohdegeenien koodaamissa proteiineissa vähentyneen ekspression. Useat 
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mikro-RNA:t sijaitsevat heikoissa paikoissa tai muilla pahanlaatuisiin kasvaimiin liittyvillä 
kromosomialueilla. Lisäksi lukuisissa kasvaimissa tietyissä mikro-RNA-jaksoissa tapahtuu 
joko deleetio tai mutaatio. Nämä havainnot johtavat päätelmään, että mikro-RNA:t ovat 
keskeisessä roolissa syövän kehittymisen kannalta ja että niistä voi tulla tärkeä tutkimuskohde 
kehitettäessä innovatiivisia syöpähoitoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 251
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

• Aivot ja aivosairaudet. Tavoitteena on 
ymmärtää paremmin aivojen 
kokonaisrakennetta ja dynamiikkaa, tutkia 
aivosairauksia ja etsiä uusia hoitoja. 
Erityisesti on määrä tutkia aivotoimintoja 
molekyylitasolta aina kognitioon asti sekä 
tarkastella neurologisia sairauksia ja mielen 
sairauksia ja mielenterveyshäiriöitä sekä 
niiden regeneratiivista ja korjaavaa hoitoa.

• Aivot ja aivosairaudet. Tavoitteena on 
ymmärtää paremmin aivojen 
kokonaisrakennetta ja dynamiikkaa, tutkia 
aivosairauksia ja etsiä uusia hoitoja. 
Erityisesti on määrä tutkia aivotoimintoja 
molekyylitasolta aina kognitioon asti, 
aivojen vajaatoimintaa synapsien 
toiminnasta hermojen rappeutumiseen 
soveltamalla myös kliinisiä tai esikliinisiä 
funktionaalisia tai molekyylikuvantamiseen 
liittyviä lähestymistapoja sekä tarkastella 
neurologisia sairauksia ja mielen sairauksia 
ja mielenterveyshäiriöitä sekä niiden 
regeneratiivista ja korjaavaa hoitoa.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on parantaa Euroopan kansalaisten terveyttä ja kohentaa terveyteen liittyvillä 
aloilla toimivien eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Samalla on määrä tutkia 
maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä, kuten uusia epidemioita. Painopisteinä ovat 
translaatiotutkimus (eli peruslöydösten muuntaminen kliinisiksi sovelluksiksi), uusien 
hoitojen, terveyden edistämisen menetelmien, sairauksien ennaltaehkäisymenetelmien ja 
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja tehokkaat 
terveydenhuoltojärjestelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 252
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

• Aivot ja aivosairaudet. Tavoitteena on • Aivot ja aivosairaudet. Tavoitteena on 
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ymmärtää paremmin aivojen 
kokonaisrakennetta ja dynamiikkaa, tutkia 
aivosairauksia ja etsiä uusia hoitoja. 
Erityisesti on määrä tutkia aivotoimintoja 
molekyylitasolta aina kognitioon asti sekä 
tarkastella neurologisia sairauksia ja mielen 
sairauksia ja mielenterveyshäiriöitä sekä 
niiden regeneratiivista ja korjaavaa hoitoa.

ymmärtää paremmin aivojen 
kokonaisrakennetta ja dynamiikkaa, tutkia 
aivosairauksia ja etsiä uusia hoitoja. Miesten 
ja naisten aivojen rakenteen ja toiminnan 
poikkeamien tutkimus tavoitteena kehittää 
sukupuoleen perustuvia hoitoja sellaisiin 
sairauksiin kuin depressio, addiktio ja 
skitsofrenia. Pienten ja tehokkaiden, 
aivojen hermojärjestelmään perustuvien 
sähköisten järjestelmien tutkimus 
tavoitteena helpottaa verkkokalvosiirteiden 
korvaamista ja näön palauttamista sekä 
kehittää robottisilmiä ja muita älykkäitä 
aistijärjestelmiä. Erityisesti on määrä tutkia 
aivotoimintoja molekyylitasolta aina 
kognitioon asti sekä tarkastella neurologisia 
sairauksia ja mielen sairauksia ja 
mielenterveyshäiriöitä sekä niiden 
regeneratiivista ja korjaavaa hoitoa.

Or. el

Perustelu

Aivotutkijat ovat havainneet anatomisia, kemiallisia ja toiminnallisia eroja miesten ja naisten 
aivojen välillä, mitä tulee aivojen tiettyihin osiin, jotka koskevat puhetta, muistia, tunteita, 
tilan hahmottamista, näkökykyä, lämpötilaa ja stressireaktioita. Nämä erot voisivat selittää 
sukupuolten käyttäytymisen eroja, ja lisätutkimus alalla voisi näin ollen johtaa siihen, että 
neurologisia sairauksia, kuten skitsofreniaa, depressiota, addiktiota ja  posttraumaattisia 
tiloja, voitaisiin hoitaa sukupuolen mukaan.

Vaikka nykyaikaiset tietokoneet voivat suorittaa miljardeja operaatioita sekunnissa, ne eivät 
kykene kilpailemaan edes lapsen kanssa, kun pitää esimerkiksi tunnistaa piirros tai suorittaa 
jonkinmuunlainen visuaalinen prosessi. Neuromorfiset sirut, jotka kykenevät poimimaan 
neurologisia signaaleja ja ärsykkeitä, ovat jo tuottaneet vaikuttavia tuloksia ja 
mahdollistaneet, että on voitu kehittää täysipainoisesti korvaavia verkkokalvosiirteitä 
tietyntyyppisten näkövammojen hoitamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul ja Angelika Niebler
Tarkistus 253

Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 
translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta, 2 alakohta

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmis- ja mallijärjestelmien tutkimus, 
mukaan luettuina ympäristöön, 

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmis- ja mallijärjestelmien tutkimus, 
mukaan luettuina ympäristöön, 
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käyttäytymiseen ja sukupuoleen liittyvät 
vuorovaikutukset. 

käyttäytymiseen ja sukupuoleen liittyvät 
vuorovaikutukset sekä käytännön tekniset 
ratkaisut vanhuusiän jokapäiväistä elämää 
koskeviin ongelmiin.

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen 572.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Zbigniew Zaleski

Tarkistus 254
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta, 2 alakohta

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmis- ja mallijärjestelmien tutkimus, 
mukaan luettuina ympäristöön, 
käyttäytymiseen ja sukupuoleen liittyvät 
vuorovaikutukset. 

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmis- ja mallijärjestelmien tutkimus, 
mukaan luettuina ympäristöön, 
käyttäytymiseen ja sukupuoleen liittyvät 
vuorovaikutukset sekä sosiaalisen 
käyttäytymisen analysointi neurotieteiden 
näkökulmasta. 

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen 511.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 255
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta, 2 alakohta

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmis- ja mallijärjestelmien tutkimus, 
mukaan luettuina ympäristöön, 
käyttäytymiseen ja sukupuoleen liittyvät 
vuorovaikutukset. 

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmis- ja mallijärjestelmien tutkimus, 
mukaan luettuina kaupunki- ja 
luonnonympäristöön sekä 
kulttuuriympäristöön, käyttäytymiseen ja 
sukupuoleen liittyvät vuorovaikutukset. 
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Or. es

Perustelu

Ihmisen kehitystä on analysoitava siinä ympäristössä, jossa hän harjoittaa toimintaansa, ja 
häntä ympäröivä materiaalinen ja immateriaalinen historiallinen perintö on otettava 
huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 256
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta, 2 alakohta

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmis- ja mallijärjestelmien tutkimus, 
mukaan luettuina ympäristöön, 
käyttäytymiseen ja sukupuoleen liittyvät 
vuorovaikutukset. 

• Ihmisen kehityksen ja ikääntymisen 
tutkimus. Tavoitteena on ymmärtää 
paremmin elinikäisen kehityksen ja terveen 
ikääntymisen prosessia. Painopisteenä on 
ihmistä koskevien mallintamis- ja 
solujärjestelmien tutkimus, mukaan 
luettuina ympäristöön, käyttäytymiseen ja 
sukupuoleen liittyvät vuorovaikutukset 
synapsien toiminnasta hermojen 
rappeutumiseen soveltamalla myös kliinisiä 
tai esikliinisiä ja funktionaalisia tai 
molekyylikuvantamiseen liittyviä 
lähestymistapoja.

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen 514.)

Perustelu

Solumallit muodostavat entistä vankemman pohjan genomiikalle. EY on pyytänyt kehittämään 
solujärjestelmiä eläinmallien käytön vähentämiseksi mahdollisuuksien mukaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 257
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta, 1 a alakohta (uusi)

Sieni-infektiot. Painopistealueena ovat, 
erityisesti mitä tulee mukoviskidoosiin, 
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epidemiologiset näkökohdat, kliininen 
seuranta, diagnoosi sekä sieni-infektioiden 
fysiopatologian perustutkimus ja uusien 
terapeuttisten kohteiden tutkimus 
(kudoksiin kiinnittyvyyttä ja 
kudosinvaasiota koskevat mekanismit sekä 
mekanismit, joilla vältetään isännän 
immuunivaste). Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä sienitautien hoitoon, sellaisten 
luonnonaineiden tai rakenteellisesti niiden 
kaltaisten aineiden tutkimukseen, joilla 
mahdollisesti voidaan tuhota sieniä, sekä 
sellaisten mekanismien tutkimiseen, jotka 
koskevat patogeenisten sienien resistenssiä 
nykyisille sienilääkkeille.

Or. fr

Perustelu

Infektiotaudit eivät rajoitu tiettyihin patogeenisiin tekijöihin. Kuten bakteerii- tai 
virusinfektioilla, sienitaudeilla on paikkansa puiteohjelmassa, erityisesti mitä tulee 
mukoviskidoosiin ja immunodepressioon liittyviin tauteihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 258
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta, 2 alakohta

• HI-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi. • HI-virus/aids, mukaan lukien 
mikrobiosidien tutkimus, malaria ja 
tuberkuloosi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 259
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta, 2 alakohta

• HI-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi. 
Tarkoituksena on ennen kaikkea kehittää 
uusia hoitoja, diagnoosimenetelmiä, 
rokotteita ja kemiallisen kulkeutumisen 

• HI-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi,
samoin kuin muut mahdollisesti vakavat 
tartuntataudit, kuten sukupuolitaudit. 
Tarkoituksena on ennen kaikkea kehittää 



PE 374.083v01-00 54/97 AM\614619FI.doc

FI

ehkäisykeinoja, kuten HI-virusta tuhoavia 
mikrobisidejä. Tutkimustoimien tavoitteena 
on torjua näitä kolmea sairautta 
maailmanlaajuisesti ja tarkastella myös 
erityisesti Eurooppaa koskevia näkökohtia. 
Tutkimuksessa painotetaan prekliinistä ja 
varhaisvaiheen kliinistä tutkimusta. 
Tarvittavilta osin (esim. HIV-/aidsrokotteet) 
toimitaan yhteistyössä maailmanlaajuisten 
aloitteiden kanssa. 

ehkäisystrategioita ja uusia hoitoja, 
diagnoosimenetelmiä, rokotteita ja 
kemiallisen kulkeutumisen ehkäisykeinoja, 
kuten HI-virusta tuhoavia mikrobisidejä. 
Tutkimustoimien tavoitteena on torjua näitä 
kolmea sairautta maailmanlaajuisesti ja 
tarkastella myös erityisesti Eurooppaa 
koskevia näkökohtia. Tutkimuksessa 
painotetaan prekliinistä ja varhaisvaiheen 
kliinistä tutkimusta. Tarvittavilta osin (esim. 
HIV-/aidsrokotteet) toimitaan yhteistyössä 
maailmanlaajuisten aloitteiden kanssa. 

Or. el

Perustelu

Eräät mahdollisesti vakavat tartuntataudit voivat levitä sukupuoliyhteyden kautta, kuten 
klamydia, joka aiheuttaa hedelmättömyyttä ja kohdunulkoisia raskauksia ja on 
maailmanlaajuisesti tärkein, mutta vältettävissä oleva, sokeutumisen syy sekä mahdollinen 
sydäntautitekijä.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Tarkistus 260
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta, 3 a alakohta (uusi)

– Miesten ehkäisyvälineiden 
translaatiotutkimus.

Or. en

Perustelu

Tieteen ja tutkimuksen avulla voidaan vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon. Tässä yhteydessä 
on tärkeää panostaa miesten käyttämien ehkäisyvälineiden kehittämiseen. Toistaiseksi naiset 
vastaavat pääasiallisesti ehkäisystä – ja myös asiaan liittyvät terveysriskit kohdistuvat naisten 
terveyteen. Naiset eivät aina pysty tekemään päätöksiä tasa-arvoisesti 
sukupuolikumppaniensa kanssa ehkäisyvälineiden, esim. kondomien, käytöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 261
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta, 3 b alakohta(uusi)



AM\614619FI.doc 55/97 PE 374.083v01-00

FI

Autoimmuunisairaudet. Tavoitteena on 
ymmärtää paremmin sairauksien etiologiaa 
(erityisesti nivelreuma, Sjögrenin 
syndrooma, multippeliskleroosi, 
insuliiniriippuvainen diabetes ja 
systeeminen lupus erythematosus), mukaan 
luettuina ympäristöstä johtuvat ja 
geneettiset syyt, sekä niiden diagnostiikkaa, 
ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Or. en

Perustelu

Autoimmuunisairauksista on tulossa suuri kansanterveydellinen uhka Euroopassa, jossa 
5 prosenttia väestöstä (suurin osa naisia) kärsii tällaisesta sairaudesta. Vaikka 
lääketieteellinen tutkimus on edistynyt viime aikoina, vielä ei ole selvitetty joidenkin ihmisen 
autoimmuunijärjestelmien vajaatoiminnan syitä. Nyt on päästy kriittiseen vaiheeseen, jossa 
autoimmuunisairauksien etiologiaa koskevaa tutkimusta on edelleen rohkaistava, mikäli 
kyseiset sairaudet halutaan pysäyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 262
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 1 alakohta

• Syöpä. Painopisteinä ovat sairauden 
etiologia, ennaltaehkäisyssä, varhaisessa 
diagnoosissa ja hoidossa käytettävien 
lääkkeiden vaikutuskohteiden ja biologisten 
merkkiaineiden yksilöinti ja validointi sekä 
prognoosi-, diagnoosi- ja 
hoitotoimenpiteiden tehokkuuden arviointi.

• Syöpä. Painopisteinä ovat sairauden 
etiologia, sekä epidemiologinen tutkimus,
ennaltaehkäisyssä, varhaisessa diagnoosissa 
ja hoidossa käytettävien lääkkeiden 
vaikutuskohteiden ja biologisten 
merkkiaineiden yksilöinti ja validointi sekä 
prognoosi-, diagnoosi- ja 
hoitotoimenpiteiden tehokkuuden arviointi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 263
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 1 ja 1 a alakohta (uusi)

• Syöpä. Painopisteinä ovat sairauden 
etiologia, ennaltaehkäisyssä, varhaisessa 

• Syöpä. Painopisteinä ovat sairauden 
etiologia, ennaltaehkäisyssä, varhaisessa 
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diagnoosissa ja hoidossa käytettävien 
lääkkeiden vaikutuskohteiden ja biologisten 
merkkiaineiden yksilöinti ja validointi sekä
prognoosi-, diagnoosi- ja 
hoitotoimenpiteiden tehokkuuden arviointi.

diagnoosissa ja hoidossa käytettävien 
lääkkeiden vaikutuskohteiden ja biologisten 
merkkiaineiden yksilöinti ja validointi 
soveltamalla myös noninvasiivisia in vivo -
menetelmiä sekä prognoosi-, diagnoosi- ja 
hoitotoimenpiteiden tehokkuuden arviointi.

Ikäsidonnaiset degeneratiiviset sairaudet. 
Painopisteinä ovat yhä yleisempien 
degeneratiivisten sairauksien taustalla 
vaikuttavat molekyylimekanismit 
kiinnittäen erityishuomiota vaikuttavien 
proteiinien rakenteeseen ja toimintaan, 
solustressiin ja proteiinien toksisuuteen.

Or. en

Perustelu

Ikäsidonnaiset degeneratiiviset sairaudet.

Johtuen odotetun eliniän pidentymisestä länsimaissa degeneratiiviset sairaudet, kuten 
Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja systeeminen amyloidoosi, ovat yhä suurempi 
huolenaihe. Niiden hidas eteneminen muodostaa huomattavan sosiaalisen ongelman ja 
vaikuttaa dramaattisesti potilaiden ja sukulaisten elämänlaatuun. Näiden patologioiden 
erottava, yhteinen piirre ovat virheellisesti laskostuneet ja/tai mutatoituneet proteiinit. Tämän 
vuoksi biolääketieteellisen tutkimuksen pääasiallinen tavoite on määrittää virheellisesti 
laskostuneiden proteiinien patogeeninen rooli, jotta ymmärrettäisiin sairauksien 
muodostumista ja uusien terapeuttisten strategioiden kehittymistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 264
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 2 alakohta

• Sydän- ja verisuonisairaudet. Painopisteenä 
on sydän- ja verisuonisairauksien 
diagnosointi, ennaltaehkäisy, hoito ja 
seuranta (mukaan luettuna aivohalvauksen 
verisuoniperäiset tekijät) käyttäen laajoja 
tieteidenvälisiä lähestymistapoja. 

• Sydän- ja verisuonisairaudet. Painopisteenä 
on sydän- ja verisuonisairauksien 
diagnosointi, ennaltaehkäisy, hoito ja 
seuranta (mukaan luettuna aivohalvauksen 
verisuoniperäiset tekijät) käyttäen laajoja 
tieteidenvälisiä lähestymistapoja. Erityistä 
huomiota kiinnitetään sydämen ja 
verisuonten muutoksiin 
ikääntymisprosessissa.

Or. en
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Perustelu

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yhä suurimpia sairastuneisuuden ja kuolleisuuden syitä 
länsimaissa. Vaikka akuutteihin tapauksiin on kehitetty tehokkaita hoitoja, kroonisiin 
sairauksiin, kuten valtimonkovettumistautiin ja sydämen vajaatoimintaan, ei vielä ole 
onnistunutta hoitoa. Uuden diagnostiikan, uusien kokeiden, joilla voidaan ennustaa väestön 
riskiä, sekä uusien hoitojen, jotka perustuvat näiden sairauksien molekyylimekanismien 
tutkimukseen, kehittäminen johtaa todennäköisesti huomattaviin parannuksiin tämän 
terveysongelman ratkaisemisessa ja siitä on siten yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 265
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 3 alakohta

• Diabetes ja lihavuus: Diabeteksen 
tutkimuksessa painopisteenä ovat 
diabeteksen eri tyyppien etiologia ja niiden 
ehkäisy ja hoito. Lihavuuden tutkimuksessa 
painopisteessä ovat monitieteiset 
lähestymistavat, joissa yhdistyvät 
genetiikka, elämäntapojen tutkimus ja 
epidemiologia. 

• Diabetes, lihavuus ja nefropatia: 
Diabeteksen tutkimuksessa painopisteenä 
ovat diabeteksen eri tyyppien etiologia ja 
niiden ehkäisy ja hoito. Lihavuuden 
tutkimuksessa painopisteessä ovat 
monitieteiset lähestymistavat, joissa 
yhdistyvät genetiikka, elämäntapojen 
tutkimus ja epidemiologia. Diabeettisen 
nefropatian osalta painopisteenä ovat 
aikainen diagnosointi ja munuaissairauden 
etenemisen estäminen terapeuttisin keinoin 
käyttämällä innovatiivisia lääkkeitä ja 
molekyylitason menetelmiä.

Or. it

Perustelu

Lihavuus, diabetes ja nefropatia ovat läheisesti toisiinsa liittyviä sairauksia, jotka lisääntyvät 
eksponentaalisesti. Diabeettinen nefropatia liittyy lisäksi sydän- ja verisuonitauteihin. 
Nykyään on mahdollista estää nefropatiaa, mikä auttaa potilaita ja voi alentaa 
terveydenhoitokustannuksia koko maailmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 266
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 3 alakohta

• Diabetes ja lihavuus: Diabeteksen • Diabetes ja lihavuus: Diabeteksen 
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tutkimuksessa painopisteenä ovat 
diabeteksen eri tyyppien etiologia ja niiden 
ehkäisy ja hoito. Lihavuuden tutkimuksessa 
painopisteessä ovat monitieteiset 
lähestymistavat, joissa yhdistyvät 
genetiikka, elämäntapojen tutkimus ja 
epidemiologia. 

tutkimuksessa painopisteenä ovat 
diabeteksen eri tyyppien etiologia ja niiden 
ehkäisy ja hoito, johon sisältyy soluja 
korvaava terapia. Lihavuuden 
tutkimuksessa painopisteessä ovat 
monitieteiset lähestymistavat, joissa 
yhdistyvät genetiikka, biokemia ja 
fysiologia (joita arvioidaan käyttämällä 
noninvasiivisia menetelmiä kuten 
molekyylikuvantamista ja funktionaalista 
kuvantamista), elämäntapojen tutkimus ja 
epidemiologia. Sekä diabeteksen että 
lihavuuden kohdalla painotetaan 
nuoruusiän sairauksia ja lapsuudessa 
vaikuttavia tekijöitä.

Or. en

Perustelu

Solujen kuvantaminen, solujen kohtaloa ja toiminnallisuutta tiukasti seuraamalla, on 
solusiirtojen (kantasolujen) ja vakavien sairauksien esikliinisen vaiheen tärkein 
painopistealue.

Solujen korvaaminen on nykyään ainoa menetelmä, joka kohtaa täydelliseen 
insuliiniriippumattomuuteen 1-tyypin diabeteksessa. Lapsuusajan interventiotutkimusten 
kehittäminen, minkä tarkoituksena on estää/parantaa 1-tyypin diabetes, on tärkein 1- tyypin 
diabetesta koskeva tutkimuksen painopistealue.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 267
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 alakohta

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 
vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet). 

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 
vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet, dementia ja 
hermostoa rappeuttavat sairaudet).

Or. en
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Perustelu

Euroopassa on alkamassa ajanjakso, jolloin väestö ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla.

Koska entistä useammat ihmiset elävät kauemmin, ikääntymisen aiheuttamista sairauksista 
kuten Alzheimerin taudista kärsivien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti ja tämänhetkisten 
arvioiden mukaan miltei puolet kaikista 85-vuotiaista tai sitä vanhemmista kärsii 
jonkinasteisesta dementiasta. Koska väestömme ikääntyy, Alzheimerin tauti eurooppalaisena 
terveysongelmana kasvaa tasaisesti. Tämä tekee taudista ensisijaisen tutkimuskohteen. 

Toimenpiteillä, joilla voitaisiin viivyttää Alzheimerin taudin ja muiden dementian muotojen 
puhkeamista, on suunnaton positiivinen kansanterveydellinen vaikutus, koska niillä 
vähennettäisiin suuresti taudista kärsivien määrää. Tämä puolestaan vähentäisi sosiaalisia, 
henkilökohtaisia ja taloudellisia kustannuksia, joita heidän hoitamisestaan aiheutuu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 268
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 alakohta

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 
vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet). 

• Muut krooniset sairaudet. Muut krooniset 
sairaudet. Painopisteenä ovat ei-tappavat 
sairaudet, joilla on merkittävä vaikutus 
elämänlaatuun vanhuusiässä, kuten toiminta-
ja aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet ja luukato)

Or. de

Perustelu

Luukato on kansantauti. Tutkimusten mukaan tällä hetkellä yli 50-vuotiasta joka kolmas 
nainen ja joka viiden mies kärsii jossakin vaiheessa luukadon aiheuttamasta luunmurtumasta, 
minä vuoksi myös luukadon on oltava tutkimuksen polttopisteessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 269
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 alakohta

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 
vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 
vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
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aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet). 

aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet) kuten nivelreuma. 

Or. en

Perustelu

Puiteohjelmaan on tärkeää sisällyttää reumasairaudet kuten nivelreuma. Reumaattisia 
tauteja koskevan tutkimuksen merkitystä on korostettu kirjallisessa kannanotossa nro 389, 
joka hyväksyttiin 13. lokakuuta 2005 (työjärjestyksen 116 artiklan mukainen menettely).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 270
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 alakohta

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 
vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet). 

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 
vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet, 
etenkin tulehdussairaudet (esim. 
reumasairaudet). 

Or. fr

Perustelu

On erittäin tärkeää sisällyttää mukaan tulehdussairaudet. Monilla merkittävillä taudeilla on 
tulehdustekijä, esimerkiksi ateroskleroosilla, kroonisella keuhkoputkentulehduksella ja 
autoimmuunisairauksilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 271
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 a alakohta(uusi)

– Oireita lievittävä lääketiede. Kivunlievitys 
ja oireenmukainen hoito sellaisten tautien 
yhteydessä, joita ei vielä voida parantaa, 
potilaan oireiden poistamiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti.
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Or. en

Perustelu

Monia sairauksia ei pystytä parantamaan seuraavien 7–8 vuoden kuluessa. Ihmisiä kuolee 
sairauksiin vielä tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman päätyttyä. Oireita lievittävän 
lääketieteen tavoitteena on vähentää kärsimystä, pääasiassa kipua mutta myös muita oireita, 
kuten janoa, kutinaa ja pahoinvointia, kun itse sairautta ei enää voida torjua. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 272
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 b alakohta (uusi)

– Muut sairaudet. hengityselinsairaudet, 
laiminlyödyt sairaudet ja väestöpohjaiset 
selvitykset uusien riskitekijöiden 
tutkimiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 273
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 a alakohta (uusi)

– Kudosten uusiutumisen tutkimus. 
Erityistä huomiota kiinnitetään kudosten 
uusiutumisen, kuten iho- ja sydänkudoksen 
uusiutumisen, tutkimukseen ja siten 
pyritään ymmärtämään 
uusiutumisprosessien perustana olevia 
mekanismeja ja yksilöimään innovatiivisia 
lähestymistapoja geeni- ja soluhoitoja 
varten.

Or. en

Perustelu

Viime vuosina on saatu tieteellistä näyttöä siitä, että kantasolujen ja kudoksen uudistumista 
tapahtuu (vaikkakin rajoitetusti) kudoksissa, joissa tällaista ominaisuutta ei aikaisemmin 
katsottu olevan, kuten aivoissa ja sydämessä.
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On äärimmäisen tärkeätä edistää tämänsuuntaista tutkimusta, jotta säilytetään Euroopan 
nykyinen etumatka kilpailijoihin nähden. Kun nisäkkäiden kudosten uudistumista aletaan 
ymmärtää molekyylitasolla, se johtaa nopeasti uusiin soluterapiaohjeisiin yleisissä 
sairauksissa, joihin liittyy yhä korkea kuolleisuus ja sairastuvuus ja joista tämän vuoksi 
aiheutuvat korkeat sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset. Lisäksi tämän alan tutkimus 
kannustaa kehittämään uusia biomateriaaleja, jotka edustavat myös tärkeää 
biolääketieteellistä tutkimusalaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 274
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 a alakohta (uusi)

– Terveydenhuollon foorumit. 
Tavoitteena on parhaiden käytänteiden 
levittäminen ja asiantuntijoiden vaihto.

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen 581.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 275
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 a alakohta (uusi)

• Vaihtoehtoiset testausmenetelmät ja 
muihin kuin eläinkokeisiin perustuvat 
menetelmät. – Tutkimustyön lisääminen 
eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämiseksi ja validoimiseksi. 
Tavoitteena on kehittää ja validoida 
vaihtoehtoisia testausmenetelmiä ja 
erityisesti muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvia menetelmiä ihmisille ja eläimille 
tarkoitettujen rokotteiden testaamiseksi, 
toksikologisen ja farmaseuttisen 
turvallisuuden testaamiseksi sekä muita 
tutkimusaloja varten. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä kädellisten eläinten käytön 
korvaamiseen.

Or. en
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(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyt tarkistukset AM 583 ja ENVI 45.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 276
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 a alakohta (uusi) 

– Lapsille tarkoitetut lääkkeet. Tavoitteena 
on luoda kannustimia, joilla tuetaan 
lapsille tarkoitettujen lääkkeiden
tutkimusta sekä niiden kehittämistä ja 
saatavuutta keskittymällä aineisiin, joiden 
patentti tai tietosuoja on umpeutunut.

Or. en

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen 529.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 277
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 1 

luetelmakohta 

– Tehokkaampi terveyden edistäminen ja 
sairauksien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on 
tuottaa näyttöä, jonka pohjalta voidaan 
optimoida elämäntapoihin liittyvät julkisen 
terveydenhuollon toimenpiteet eri tasoilla 
ja eri yhteyksissä. Painopisteenä ovat 
terveyden laajemmat taustatekijät ja niiden 
vuorovaikutus sekä yksilö- että 
yhteisötasolla (esim. ruokavalio, stressi, 
tupakan ja muiden aineiden käyttö, 
liikunta, kulttuuritekijät, sosiaalis-
taloudelliset tekijät ja ympäristötekijät). 
Erityisesti tarkastellaan elinikäistä 
mielenterveyttä. 

– Tehokkaampi terveyden edistäminen ja 
sairauksien ennaltaehkäisy. Mahdollisesti 
tämän aihealueen osana olevat 
lääketieteelliset valistusohjelmat olisi 
pantava täytäntöön, jotta ymmärrettäisiin 
paremmin terveysuhkia ja mahdollisia 
lääketieteellisiä toimenpiteitä ja 
käyttäytymiseen liittyviä asenteita yleisen ja 
yksilön terveyden parantamiseksi. Lääkärin 
ja potilaan väliseen suhteeseen liittyvät 
vaikeudet, erityisesti potilaan tarve saada 
entistä täydellisempää ja selvempää tietoa 
ongelmistaan ja tavoista kohdata ne, on 
yhä suurin terveyskysymyksien positiivisen 
ja avoimen ymmärtämisen este. 
Tiedonvälityksen parantaminen ja 
luottamuksen rakentaminen muodostavat 
välttämättömän perustan, jolle terveyden 
edistäminen ja sairauksien estäminen 
voitaisiin rakentaa.
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Or. en

Perustelu

Lääketieteellisestä valistuksesta on tukossa äärimmäisen tehokas väline, jolla voidaan 
vähentää lääkinnällisiä virheitä sekä sairauden kustannuksia. Internetin aikakaudella 
teknisesti yksityiskohtaisten lääketieteellisten tietojen saaminen on mahdollista kaikille 
yksilöille, joilla on asianmukainen tausta niiden käsittelemiseksi. Lääketieteellisten termien ja 
ongelmien ymmärtämisen lisäämiseen tarkoitetut tiedonvälitysjärjestelmät ja välineet 
edistävät suuresti yleistä terveydenhuoltoa Euroopassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Tarkistus 278
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 1 

a luetelmakohta (uusi)

– Kriittiseen riskienarviointiin liittyvien 
kysymysten tutkimus, johon kuuluu 
1) valmistetuille nanohiukkasille 
altistumisen arviointi, 2) valmistettujen 
nanohiukkasten toksikologia, 3) kyky 
ekstrapoloida valmistettujen 
nanohiukkasten toksisuutta hyödyntämällä 
nykyisiä hiukkasten ja kuitujen 
toksikologiaa koskevia tietokantoja, 
4) valmistettujen nanohiukkasten 
ympäristöä koskeva ja biologinen kohtalo, 
kuljetus, säilyvyys ja muuttuminen, 
5) valmistettujen nanohiukkasten 
kierrätettävyys ja yleinen kestävyys.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Tarkistus 279
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 2 

luetelmakohta 

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi. 
mukaan luettuina lääkkeiden käytön 
parantaminen ja 
käyttäytymisinterventioiden, 
organisatoristen toimenpiteiden sekä 

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi. 
mukaan luettuina lääkkeiden käytön 
parantaminen (antibioottiresistentin 
välttäminen mukaanluettuna) ja 
käyttäytymisinterventioiden, 
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lääketieteellisten hoitojen ja teknologioiden 
asianmukainen käyttö. Erityistä huomiota 
kiinnitetään potilasturvallisuuteen: hyvän 
hoitotavan yksilöimiseen, päätöksenteon 
ymmärtämiseen kliinisissä yhteyksissä 
perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa sekä näyttöön 
perustuvan hoidon ja potilaiden 
omavoimaistamiseen (patient empowerment) 
tähtäävien sovellusten edistämiseen. 
Painopisteinä ovat strategioita koskeva 
vertailuanalyysi sekä eri 
hoitotoimenpiteiden, mukaan luettuna 
lääkehoito, tulosten tarkastelu ottaen 
huomioon lääketurvatoiminnasta saatu 
näyttö, potilaiden erityispiirteet (esim. 
perinnöllinen alttius, ikä, sukupuoli ja 
hoitoihin sitoutuminen) ja kustannushyödyt. 

organisatoristen toimenpiteiden sekä 
lääketieteellisten hoitojen ja teknologioiden 
asianmukainen käyttö. Erityistä huomiota 
kiinnitetään potilasturvallisuuteen: hyvän 
hoitotavan yksilöimiseen, päätöksenteon 
ymmärtämiseen kliinisissä yhteyksissä 
perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa sekä näyttöön 
perustuvan hoidon ja potilaiden 
omavoimaistamiseen (patient empowerment) 
tähtäävien sovellusten edistämiseen. 
Painopisteinä ovat strategioita koskeva 
vertailuanalyysi sekä eri 
hoitotoimenpiteiden, mukaan luettuna 
lääkehoito, tulosten tarkastelu ottaen 
huomioon lääketurvatoiminnasta saatu 
näyttö, potilaiden erityispiirteet (esim. 
perinnöllinen alttius, ikä, sukupuoli ja 
hoitoihin sitoutuminen) ja kustannushyödyt. 

Or. de

Perustelu

Antibiottiresistentti on kasvava ongelma läntisissä teollisuusmaissa, koska se aiheuttaa 
valtavasti kuolemantapauksia ja aiheuttaa terveydenhoitojärjestelmälle äärimmäisen suuria 
kustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 280
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 2 

luetelmakohta 

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi. 
mukaan luettuina lääkkeiden käytön 
parantaminen ja 
käyttäytymisinterventioiden, 
organisatoristen toimenpiteiden sekä 
lääketieteellisten hoitojen ja teknologioiden 
asianmukainen käyttö. Erityistä huomiota 
kiinnitetään potilasturvallisuuteen: hyvän 
hoitotavan yksilöimiseen, päätöksenteon 
ymmärtämiseen kliinisissä yhteyksissä 
perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa sekä näyttöön 

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi. 
mukaan luettuina lääkkeiden käytön 
parantaminen ja 
käyttäytymisinterventioiden, 
organisatoristen toimenpiteiden sekä 
lääketieteellisten hoitojen ja teknologioiden 
asianmukainen käyttö. Erityistä huomiota 
kiinnitetään potilasturvallisuuteen: hyvän 
hoitotavan yksilöimiseen, päätöksenteon 
ymmärtämiseen kliinisissä yhteyksissä 
perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa sekä näyttöön 
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perustuvan hoidon ja potilaiden 
omavoimaistamiseen (patient empowerment) 
tähtäävien sovellusten edistämiseen. 
Painopisteinä ovat strategioita koskeva 
vertailuanalyysi sekä eri 
hoitotoimenpiteiden, mukaan luettuna 
lääkehoito, tulosten tarkastelu ottaen 
huomioon lääketurvatoiminnasta saatu 
näyttö, potilaiden erityispiirteet (esim. 
perinnöllinen alttius, ikä, sukupuoli ja 
hoitoihin sitoutuminen) ja kustannushyödyt. 

perustuvan hoidon ja potilaiden 
omavoimaistamiseen (patient empowerment) 
tähtäävien sovellusten edistämiseen sekä 
sellaisten toimien kehittämiseen ja 
järjestelmälliseen soveltamiseen, joilla 
pyritään parantamaan potilaiden 
henkilökohtaista ja sosiaalista 
riippumattomuutta. Painopisteinä ovat 
strategioita koskeva vertailuanalyysi sekä eri 
hoitotoimenpiteiden, mukaan luettuna 
lääkehoito, tulosten tarkastelu ottaen 
huomioon lääketurvatoiminnasta saatu 
näyttö, potilaiden erityispiirteet (esim. 
perinnöllinen alttius, ikä, sukupuoli ja 
hoitoihin sitoutuminen) ja kustannushyödyt. 

Or. it

Perustelu

Potilaiden elämänlaatu liittyy syvästi heidän riippumattomuutensa tasoon, joka näin ollen on 
otettava mukaan Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointitoimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 281
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 3 

luetelmakohta 

– Terveydenhuoltojärjestelmien laatu, 
solidaarisuus ja kestävyys. Tavoitteena on 
luoda perusta sille, että maat voivat 
mukauttaa terveydenhuoltojärjestelmiään 
muiden maiden kokemuksen pohjalta. Tässä 
yhteydessä otetaan huomioon kansallisten 
olosuhteiden ja väestön erityispiirteiden 
merkitys (ikääntymisaste, liikkuvuus, 
maahanmuutto, koulutus, sosiaalis-
taloudellinen asema, muuttuvat työolot jne.) 
Painopisteinä ovat 
terveydenhuoltojärjestelmien organisaatioon, 
talouteen ja sääntelyyn liittyvät seikat sekä 
terveydenhuoltojärjestelmien toteutus ja 
tulokset tehokkuuden, suorituskyvyn ja 
tasapuolisuuden kannalta tarkasteltuina. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
investointikysymyksiin ja 

– Terveydenhuoltojärjestelmien laatu, 
solidaarisuus ja kestävyys. Tavoitteena on 
luoda perusta sille, että maat voivat 
mukauttaa terveydenhuoltojärjestelmiään 
muiden maiden kokemuksen pohjalta. Tässä 
yhteydessä otetaan huomioon kansallisten 
olosuhteiden ja väestön erityispiirteiden 
merkitys (ikääntymisaste, liikkuvuus, 
maahanmuutto, koulutus, sosiaalis-
taloudellinen asema, muuttuvat työolot jne.) 
ja heikommassa asemassa olevan väestön, 
kuten vammaisten, mahdollisuudet käyttää 
terveydenhuoltoa. Painopisteinä ovat 
terveydenhuoltojärjestelmien organisaatioon, 
talouteen ja sääntelyyn liittyvät seikat sekä 
terveydenhuoltojärjestelmien toteutus ja 
tulokset tehokkuuden, suorituskyvyn ja 
tasapuolisuuden kannalta tarkasteltuina. 
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henkilöresursseihin. Erityistä huomiota kiinnitetään 
investointikysymyksiin ja 
henkilöresursseihin.

Or. en

Perustelu

Ei ole tutkittu riittävästi sitä, miten hyvin terveydenhuolto tavoittaa tällaiset heikommassa 
asemassa olevat ryhmät, joten asia on selvitettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 282
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 3 

a luetelmakohta (uusi)

– Täydentävän ja vaihtoehtoisen 
lääketieteen käyttö ja niistä saatava 
mahdollinen hyöty. Tavoitteena on 
yksilöidä täydentävän ja vaihtoehtoisen 
lääketieteen tehokkaita interventioita 
Euroopan kansalaisten terveyden 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

EU:n kansalaiset käyttävät yhä enemmän täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen 
menetelmiä osana terveydenhoitoaan, mutta niihin ei juurikaan myönnetä 
tutkimusmäärärahoja. Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen menetelmiä olisi tutkittava 
järjestelmällisesti mahdollisena osittaisena ratkaisuna mikrobilääkeresistenssin nopeasti 
kasvavaan ongelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 283
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 3 

b luetelmakohta (uusi)

– Ympäristötekijöiden ja työhön liittyvien 
stressitekijöiden aiheuttamien sairauksien, 
kuten astman ja allergioiden, 
translaatiotutkimus. 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 284
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta

Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa 
aihealuetta. Sillä on erityinen merkitys
maailmanlaajuisiin terveysongelmiin – kuten 
mikrobilääkeresistenssiin, HI-
virukseen/aidsiin, malariaan, tuberkuloosiin 
ja ilmeneviin pandemioihin – liittyvillä osa-
alueilla. Toimintaan voi sisältyä myös 
painopisteiden määrittelyä kansainvälisissä 
aloitteissa, joihin kuuluu aids-rokotteen 
tutkimukseen ja kehittämiseen tähtäävä 
Global HIV Vaccine Enterprise. Mikäli 
kliinisiä tutkimuksia koskeva pitkän 
aikavälin kestävä kumppanuus 
vakiinnutetaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välillä, Euroopan ja kehitysmaiden välisen 
kliinisten tutkimusten yhteistyöohjelman 
(EDCTP) tukemista jatketaan  ohjelman 
saavutusten ja tulevien tarpeiden pohjalta. 
EDCTP-ohjelma keskittyy edelleen pitkälle 
vietyyn kliiniseen testaukseen uusien 
rokotteiden, mikrobisidien ja lääkkeiden 
kehittämiseksi näihin kolmeen sairauteen 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 

Kansainvälinen yhteistyö on keskitettävä 
kahteen ensisijaiseen seikkaan. 
Teollisuusmaiden kanssa on keskityttävä 
yhteisen edun mukaisiin 
erityisaihealueisiin, jotka ovat ensisijaisesti 
tämän pääasiallisen aihealueen linjojen 
mukaisia, ja kehitysmaiden kanssa
maailmanlaajuisiin terveysongelmiin – kuten 
mikrobilääkeresistenssiin, HI-
virukseen/aidsiin, malariaan, tuberkuloosiin 
ja ilmeneviin pandemioihin – liittyvillä osa-
alueilla. Toimintaan voi sisältyä myös 
painopisteiden määrittelyä kansainvälisissä 
aloitteissa, joihin kuuluu aids-rokotteen 
tutkimukseen ja kehittämiseen tähtäävä 
Global HIV Vaccine Enterprise. Mikäli 
ulkoinen tieteellinen ja tekninen arviointi 
tehdään, valiokunta antaa vastaavasti 
lausunnon ohjelmasta ja mikäli kliinisiä 
tutkimuksia koskeva pitkän aikavälin 
kestävä kumppanuus vakiinnutetaan 
Euroopan ja kehitysmaiden välillä tuloksia 
ja tehtyjä töitä koskevan ennakkoarvion 
pohjalta, Euroopan ja kehitysmaiden välisen 
kliinisten tutkimusten yhteistyöohjelman 
(EDCTP) tukemista jatketaan  ohjelman 
saavutusten ja tulevien tarpeiden pohjalta. 
EDCTP-ohjelma keskittyy edelleen pitkälle 
vietyyn kliiniseen testaukseen uusien 
rokotteiden, mikrobisidien ja lääkkeiden 
kehittämiseksi näihin kolmeen sairauteen 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 

Or. es

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen 59 laajennus. Kliinisten tutkimusten ohjelma on hyvin tärkeä, 
mutta näyttää siltä, että sen nykyinen tehokkuusaste ja nykyiset työtavat ovat vaarassa. Sen 
olisi jatkettava työtään, mutta vasta sen jälkeen, kun ongelmat on ratkaistu.



AM\614619FI.doc 69/97 PE 374.083v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 285
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Tavoite

Tavoitteena on saada aikaan eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous luomalla 
edellytykset sille, että tiede- ja 
yritysmaailma ja muut sidosryhmät voivat 
yhteistyössä hyödyntää uusia ja esiin 
nousevia mahdollisuuksia tutkimukseen, 
jolla vastataan yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin. Näitä haasteita 
ovat: kasvava tarve tuottaa turvallisempia, 
terveellisempiä ja laadukkaampia 
elintarvikkeita siten, että tuotannossa otetaan 
huomioon eläinten hyvinvointi ja 
maaseutunäkökohdat; uusiutuvien 
biologisten resurssien kestävä käyttö ja 
tuotanto; eläinkulkutautien ja zoonoosien 
sekä elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien 
lisääntynyt riski sekä erityisesti 
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheuttamat uhat. 

Tavoitteena on luoda eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous tutkimalla, miten 
tulevaisuuden kestävän maatalouden 
tavoitteet voidaan saavuttaa turvallisesti, 
kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti, ja luomalla puitteet 
sille, että tiede- ja yritysmaailma ja muut 
sidosryhmät voivat yhteistyössä hyödyntää 
uusia ja esiin nousevia mahdollisuuksia 
tutkimukseen, jolla puututaan 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
haasteisiin. Näitä haasteita ovat kasvava 
tarve tuottaa turvallisempia, terveellisempiä 
ja laadukkaampia elintarvikkeita siten, että 
tuotannossa otetaan huomioon eläinten 
hyvinvointi ja maaseutunäkökohdat; 
uusiutuvien biologisten resurssien kestävä 
käyttö ja tuotanto; eläinkulkutautien ja 
zoonoosien sekä elintarvikkeisiin liittyvien 
sairauksien lisääntynyt riski, erityisesti 
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheuttamat uhat sekä kasvava 
vaatimus korkealaatuisista elintarvikkeista 
siten, että tuotannossa otetaan huomioon 
eläinten hyvinvointi ja 
maaseutunäkökohdat.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 286
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 1 kohta

Tähän aihealueeseen kuuluva tutkimus 
lujittaa tietopohjaa, tuottaa innovaatioita ja 
tarjoaa tukea politiikalle, jolla rakennetaan ja 
kehitetään eurooppalaista tietopohjaista 
biotaloutta. Tutkimuksessa keskitytään 

Tähän aihealueeseen kuuluva tutkimus 
lujittaa tietopohjaa, tuottaa innovaatioita ja 
tarjoaa tukea politiikalle, jolla rakennetaan ja 
kehitetään eurooppalaista tietopohjaista 
biotaloutta. Tutkimuksessa keskitytään 
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biologisten resurssien kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön, erityisesti 
soveltamalla biotieteitä ja bioteknologiaa ja 
hyödyntämällä mahdollisuuksia, joita 
saadaan näiden lähentymisestä muihin 
teknologioihin. Tavoitteena on, että 
Euroopan maatalous, kalatalous, 
vesiviljelyala, elintarvikeala, 
terveydenhoitoala, metsäteollisuus sekä 
näihin liittyvät alat voivat tuottaa uusia, 
ekotehokkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita. 
Tutkimus antaa merkittävää tukea EU:n 
politiikan ja lainsäädännön 
täytäntöönpanolle ja muotoilulle. 
Tarkastelun tai tuen kohteena ovat 
erityisesti yhteinen maatalouspolitiikka, 
maatalous- ja kauppakysymykset, 
elintarvikelainsäädäntö, eläinten terveyttä 
koskeva yhteisön politiikka sekä eläinten 
hyvinvointia ja tautien valvontaa koskevat 
normit, ympäristö ja biologinen 
monimuotoisuus, EU:n metsästrategia sekä 
yhteinen kalastuspolitiikka, jonka 
tavoitteena on kalatalouden ja vesiviljelyn 
kestävä kehitys. Tutkimuksella pyritään 
myös luomaan uusia ja kehittämään jo 
käytössä olevia indikaattoreja, jotka tukevat 
näiden politiikkojen analysointia, 
kehittämistä ja seurantaa. 

biologisten resurssien kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön, erityisesti 
soveltamalla biotieteitä ja bioteknologiaa ja 
hyödyntämällä mahdollisuuksia, joita 
saadaan näiden lähentymisestä muihin 
teknologioihin. Tavoitteena on, että 
Euroopan maatalous, kalatalous, 
vesiviljelyala, elintarvikeala, 
terveydenhoitoala, metsäteollisuus sekä 
näihin liittyvät alat voivat tuottaa uusia, 
ekotehokkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita.
Tutkimus saattaa tarjota tietopohjaa, sen 
jälkeen kun on kuultu muita sidosryhmiä, 
kuten ympäristö- ja 
kuluttajansuojajärjestöjä, ja tarkasteltu 
niiden kantoja, seuraavien tueksi: yhteinen 
maatalouspolitiikka, yhteinen 
maatalouspolitiikka, maatalous- ja 
kauppakysymykset, elintarvikelainsäädäntö, 
eläinten terveyttä koskeva yhteisön 
politiikka sekä eläinten hyvinvointia ja 
tautien valvontaa koskevat normit, 
ympäristö ja biologinen monimuotoisuus, 
EU:n metsästrategia sekä yhteinen 
kalastuspolitiikka, jonka tavoitteena on 
kalatalouden ja vesiviljelyn kestävä kehitys. 
Tutkimuksella pyritään myös luomaan uusia 
ja kehittämään jo käytössä olevia 
indikaattoreja, jotka tukevat näiden 
politiikkojen analysointia, kehittämistä ja 
seurantaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan ja Glenys Kinnock

Tarkistus 287
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 2 kohta

Erityisesti elintarviketeollisuus, joka 
muodostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, 
hyötyy monista tutkimustoimista, muun 
muassa kohdennetusta tulosten levityksestä 
ja teknologiansiirrosta. Tämä koskee 
erityisesti kehittyneiden ekotehokkaiden 
tekniikoiden, menetelmien ja prosessien 
integrointia ja käyttöönottoa sekä normien 

Erityisesti elintarviketeollisuus, joka 
muodostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, 
hyötyy monista tutkimustoimista, muun 
muassa kohdennetusta tulosten levityksestä 
ja teknologiansiirrosta. Tämä koskee 
erityisesti kehittyneiden ekotehokkaiden 
tekniikoiden, menetelmien ja prosessien 
integrointia ja käyttöönottoa sekä normien 
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kehittämistä. Biotieteiden, nanoteknologian 
ja tieto- ja viestintäteknologioiden aloilla 
toimivien huipputekniikan uusyritysten 
odotetaan olevan merkittävässä asemassa 
kasvinjalostuksen, viljelykasvien 
parantamisen, kasvinsuojelun, 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun 
varmistamiseen käytettävien kehittyneiden 
havaitsemis- ja seurantatekniikoiden sekä 
uusien teollisten bioprosessien aloilla. 

kehittämistä Biotieteiden, nanoteknologian 
ja tieto- ja viestintäteknologioiden aloilla 
toimivien huipputekniikan uusyritysten 
odotetaan olevan merkittävässä asemassa 
kasvinjalostuksen, viljelykasvien 
parantamisen, kasvinsuojelun, 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun 
varmistamiseen käytettävien kehittyneiden 
havaitsemis- ja seurantatekniikoiden sekä 
uusien teollisten bioprosessien aloilla. 
Mitään puiteohjelman varoja ei tule 
käyttää geneettisesti muunnettujen 
viljalajien kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Koska geneettisesti muunneltujen viljalajien vaikutukset ihmisen terveyteen ja ympäristöön 
ovat edelleen hämärän peitossa, mitään yhteisön rahoitusta ei tule osoittaa mainittujen 
viljalajien kehittämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 288
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 2 kohta

Erityisesti elintarviketeollisuus, joka 
muodostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, 
hyötyy monista tutkimustoimista, muun 
muassa kohdennetusta tulosten levityksestä 
ja teknologiansiirrosta. Tämä koskee 
erityisesti kehittyneiden ekotehokkaiden 
tekniikoiden, menetelmien ja prosessien 
integrointia ja käyttöönottoa sekä normien 
kehittämistä. Biotieteiden, nanoteknologian 
ja tieto- ja viestintäteknologioiden aloilla 
toimivien huipputekniikan uusyritysten 
odotetaan olevan merkittävässä asemassa 
kasvinjalostuksen, viljelykasvien 
parantamisen, kasvinsuojelun, 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun 
varmistamiseen käytettävien kehittyneiden 
havaitsemis- ja seurantatekniikoiden sekä 
uusien teollisten bioprosessien aloilla. 

Erityisesti ja ennen kaikkea pienyritykset ja 
elintarviketeollisuus, joka muodostuu 90-
prosenttisesti pk-yrityksistä, hyötyy monista 
tutkimustoimista, muun muassa 
kohdennetusta tulosten levityksestä ja 
teknologiansiirrosta. Tämä koskee erityisesti 
kehittyneiden ekotehokkaiden tekniikoiden, 
menetelmien ja prosessien integrointia ja 
käyttöönottoa sekä normien kehittämistä. 
Biotieteiden, nanoteknologian ja tieto- ja 
viestintäteknologioiden aloilla toimivien 
huipputekniikan uusyritysten odotetaan 
olevan merkittävässä asemassa 
kasvinjalostuksen, viljelykasvien 
parantamisen, kasvinsuojelun, 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun 
varmistamiseen käytettävien kehittyneiden 
havaitsemis- ja seurantatekniikoiden sekä 
uusien teollisten bioprosessien aloilla. 
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Or. en

(Tämä tarkistus korvaa 7. puiteohjelmaa koskevaan Jerzy Buzekin mietintöluonnokseen 
tehdyn tarkistuksen 596 )

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Caroline Lucas

Tarkistus 289
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 3 kohta

Useat eurooppalaiset teknologiayhteisöt, 
joiden aloina ovat kasvigenomiikka ja 
bioteknologia, metsätalous ja -teollisuus, 
eläinterveys, tuotantoeläinten jalostus, 
elintarvikkeet, vesiviljely ja teollinen 
bioteknologia, osallistuvat yhteisten 
tutkimusprioriteettien määrittämiseen tällä 
aihealueella ja mahdollisten tulevien 
laajamittaisten toimien yksilöintiin. Tällaisia 
toimia ovat esimerkiksi 
demonstrointihankkeet, joiden tavoitteena on 
bulkkikemikaalien tuottaminen biomassasta 
(kasvien soluseinä, biopolttoaineet ja 
biopolymeerit). Eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt myös takaavat osaltaan 
kaikkien sidosryhmien laajan osallistumisen 
ja integroinnin. Tarpeen mukaan 
toteutetaan kansallisten tutkimusohjelmien 
koordinointia parantavia toimia tiiviissä 
yhteistyössä ERA-NET-hankkeiden, 
teknologiayhteisöjen ja muiden toimijoiden 
(esim. maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
muodostettavan Euroopan 
meritutkimuksen koordinointirakenteen) 
kanssa.

Useat eurooppalaiset teknologiayhteisöt, 
joiden aloina ovat kasvigenomiikka ja 
bioteknologia, metsätalous ja -teollisuus, 
eläinterveys, tuotantoeläinten jalostus, missä 
erityistä huomiota kiinnitetään 
lintuinfluenssaan ja sen vaikutukseen 
siipikarja-alaan, elintarvikkeet, vesiviljely 
ja teollinen bioteknologia, osallistuvat 
yhteisten tutkimusprioriteettien 
määrittämiseen tällä aihealueella ja 
mahdollisten tulevien laajamittaisten toimien 
yksilöintiin. Tällaisia toimia ovat 
esimerkiksi demonstrointihankkeet, joiden 
tavoitteena on bulkkikemikaalien 
tuottaminen biomassasta (kasvien soluseinä, 
biopolttoaineet ja biopolymeerit). 
Eurooppalaiset teknologiayhteisöt myös 
takaavat osaltaan kaikkien sidosryhmien 
laajan osallistumisen ja integroinnin.

Or. en

Perustelu

On perusteltuja syitä olla entistä enemmän huolestuneita siitä, että lintuinfluenssan nopea 
leviäminen joissakin osissa maailmaa ei johdu kaikissa tapauksissa luonnollisista syistä vaan 
kaupallisesta kilpailusta ja kaupankäynnistä. Vaikka suuri määrä luonnonvaraisia lintuja on 
testattu lintuinfluenssan varalta, tutkijat ovat vain harvoissa tapauksissa löytäneet taudin 
erityisen vaarallisen muodon, mikä viittaa siihen, että luonnonvaraiset linnut eivät ole 
tehokkaita viruksen levittäjiä. On todennäköisempää, että virusta levittää siipikarjan ja 
siipikarjatuotteiden liikkuvuus ja tautia kantavan siipikarjatiloilta peräisin olevan 
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materiaalin, kuten rehun ja lannan siirtäminen paikasta toiseen. Siitä huolimatta tähän 
leviämisen muotoon on kiinnitetty vain vähän huomiota kansainvälisten järjestöjen 
tutkimuksissa. Siitä syystä on erityisen tärkeää tutkia sitä, miten siipikarjatilat vaikuttavat 
lintuinfluenssan leviämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 290
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 1 kohta, 1 

luetelmakohta, 1 a alakohta (uusi)

Luonnon monimuotoisuuden hyväksikäyttö 
mainitaan, mutta sen suojelua ei mainita. 
On todettava selkeästi, että luonnon 
monimuotoisuuden ja molekylaarisen 
tyypityksen tutkimisen tarkoituksena on 
luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, 
ei sen hyväksikäyttämisen uusien muotojen 
määrittäminen.  Biologisten 
luonnonvarojen kestävä hallinta edellyttää 
ennen kaikkea ympäristön suojelua ja sen 
ympäristön säilyttämistä. Parempi 
integrointi aiheeseen "Ympäristö" olisi 
kuvattava tässä yhteydessä. 

Or. en

Perustelu

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen etenee nopeasti ja ihmisen toiminta ei pysty 
korvaamaan menetyksiä. 

On tärkeää kehittää ja käyttää DNA-taksonomiaa laboratorioissa, joissa käytetään 
bioteknologian ja bioinformatiikan uusimpia muotoja, koska ne nopeuttaisivat biologisen 
monimuotoisuuden inventointia ja avaisivat uusia ekologisen tutkimuksen mahdollisuuksia ja 
edistäisivät luonnon monimuotoisuuden suojelua. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 291
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja 

vesiympäristön biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 2 luetelmakohta

– Maatalouden, metsätalouden, kalatalouden 
ja vesiviljelyn kestävyyden ja kilpailukyvyn 
parantaminen vähäisemmin 

– Maatalouden, metsätalouden, kalatalouden 
ja vesiviljelyn kestävyyden ja kilpailukyvyn 
parantaminen vähäisemmin 
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ympäristövaikutuksin kehittämällä uusia 
teknologioita, laitteita, seurantajärjestelmiä, 
uudentyyppisiä kasveja ja 
tuotantojärjestelmiä, parantamalla 
kalatalouden hallinnan tieteellistä ja teknistä 
perustaa ja tutkimalla eri järjestelmien 
(maatalous ja metsätalous; kalatalous ja 
vesiviljely) välistä vuorovaikutusta koko 
ekosysteemin kattavassa lähestymistavassa. 
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvit (viljelykasvit ja 
puut), joilla on parempi koostumus, 
stressinsietokyky, ravinteiden hyväksikäytön 
tehokkuus ja arkkitehtuuri. Tätä tuetaan 
tutkimuksella, jonka kohteena ovat uusien 
kasvijärjestelmien ja -tuotteiden 
bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 
jäljitettävyys. Kasviterveyttä parannetaan 
tutkimalla ekologiaa, tuhoeläinbiologiaa, 
tauteja ja muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinhallinnan välineitä ja 
tekniikoita. Vesiympäristöjen biologisten 
resurssien osalta painopisteinä ovat 
viljeltyjen lajien olennaiset biologiset 
toiminnot, turvalliset ja ympäristömyötäiset 
tuotantojärjestelmät ja rehut sekä 
kalastusbiologia, monilajikalastuksen 
dynamiikka, kalastuksen ja 
meriekosysteemin välinen vuorovaikutus 
sekä laivastoperustaiset, alueelliset ja 
monivuotiset hoitojärjestelmät.

ympäristövaikutuksin kehittämällä uusia 
teknologioita, laitteita, seurantajärjestelmiä, 
uudentyyppisiä kasveja ja 
tuotantojärjestelmiä, parantamalla 
kalatalouden ja satojen hallinnan tieteellistä 
ja teknistä perustaa valikoivalla 
kasvinjalostuksella, kasvien terveydellä ja 
optimoiduilla tuotantojärjestelmillä ja 
tutkimalla eri järjestelmien (maatalous ja 
metsätalous; kalatalous ja vesiviljely) välistä 
vuorovaikutusta koko ekosysteemin 
kattavassa lähestymistavassa. 
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvit (viljelykasvit ja 
puut), joilla on parempi koostumus, 
stressinsietokyky, ravinteiden hyväksikäytön 
tehokkuus ja arkkitehtuuri. Tätä tuetaan 
tutkimuksella, jonka kohteena ovat uusien 
kasvijärjestelmien ja -tuotteiden 
bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 
jäljitettävyys. Kasviterveyttä parannetaan 
tutkimalla ekologiaa, tuhoeläinbiologiaa, 
tauteja ja muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinhallinnan välineitä ja 
tekniikoita. Vesiympäristöjen biologisten 
resurssien osalta painopisteinä ovat 
viljeltyjen lajien olennaiset biologiset 
toiminnot, turvalliset ja ympäristömyötäiset 
tuotantojärjestelmät ja rehut sekä 
kalastusbiologia, monilajikalastuksen 
dynamiikka, kalastuksen ja 
meriekosysteemin välinen vuorovaikutus 
sekä laivastoperustaiset, alueelliset ja 
monivuotiset hoitojärjestelmät.

Or. it

Perustelu

Satoja voidaan parantaa kasvinjalostuksen, kasvien terveyden parantamisen ja 
innovatiivisten tuotantojärjestelmien avulla.  Kilpailukykyisen Euroopan maatalouden 
kannalta avainasemassa on tietojen, näkemysten ja omiikka-tutkimuksessa tehtävien 
päätelmien siirto uusiksi, innovatiivisiksi tuotteiksi markkinoille sekä perinteisen että 
bioteknologiaan perustuvan kasvinjalostuksen avulla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 292
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja 
vesiympäristön biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 2 a luetelmakohta (uusi)

Tämä aihe sisältää selkeästi maatalouden 
bioteknologian, mitä suurin osa julkisesta 
mielipiteestä edelleen avoimesti vastustaa. 
Vaikka sanamuoto onkin sellainen, että 
asiaa tunteva lukija saattaa ymmärtää 
bioteknologian muotojen käyttämisen 
resurssien lisäämiseen ja ihmisten 
terveyden ja ympäristön terveyden 
edistämiseen, tekstiin on lisättävä 
selkeämpi ilmoitus siitä, että muuntelun 
tarkoituksena on väestön terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen. 

Or. en

Perustelu

Maatalouden bioteknologian ala on kokonaisuudessaan peittynyt tutkimukseen 
perustumattoman yksipuolisuuden ja ennakkoluulojen savuverhoon.  On selvää, että tämä 
tieteellisen tutkimuksen ala voi merkittävästi edistää ihmisten terveyttä ja ihmisten 
turvallisuutta. Koe-olosuhteiden ja laboratorio- ja kenttäkokeiden määrittäminen on 
välttämätöntä, koska tämä ala on kilpailukyvyn ja Euroopan kansojen hyvinvoinnin kannalta 
ratkaisevan tärkeä ala. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 293
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja 

vesiympäristön biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 2 luetelmakohta

– Maatalouden, metsätalouden, kalatalouden 
ja vesiviljelyn kestävyyden ja kilpailukyvyn 
parantaminen vähäisemmin 
ympäristövaikutuksin kehittämällä uusia 
teknologioita, laitteita, seurantajärjestelmiä, 
uudentyyppisiä kasveja ja 
tuotantojärjestelmiä, parantamalla 
kalatalouden hallinnan tieteellistä ja teknistä 
perustaa ja tutkimalla eri järjestelmien 
(maatalous ja metsätalous; kalatalous ja 

– Maatalouden, metsätalouden, kalatalouden 
ja vesiviljelyn kestävyyden ja kilpailukyvyn 
parantaminen vähäisemmin 
ympäristövaikutuksin kehittämällä uusia 
teknologioita, laitteita, seurantajärjestelmiä, 
uudentyyppisiä kasveja ja 
tuotantojärjestelmiä, parantamalla 
kalatalouden hallinnan tieteellistä ja teknistä 
perustaa ja tutkimalla eri järjestelmien 
(maatalous ja metsätalous; kalatalous ja 
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vesiviljely) välistä vuorovaikutusta koko 
ekosysteemin kattavassa lähestymistavassa. 
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvit (viljelykasvit ja 
puut), joilla on parempi koostumus, 
stressinsietokyky, ravinteiden hyväksikäytön 
tehokkuus ja arkkitehtuuri. Tätä tuetaan 
tutkimuksella, jonka kohteena ovat uusien 
kasvijärjestelmien ja -tuotteiden 
bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 
jäljitettävyys. Kasviterveyttä parannetaan 
tutkimalla ekologiaa, tuhoeläinbiologiaa, 
tauteja ja muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinhallinnan välineitä ja 
tekniikoita. Vesiympäristöjen biologisten 
resurssien osalta painopisteinä ovat 
viljeltyjen lajien olennaiset biologiset 
toiminnot, turvalliset ja ympäristömyötäiset 
tuotantojärjestelmät ja rehut sekä 
kalastusbiologia, monilajikalastuksen 
dynamiikka, kalastuksen ja 
meriekosysteemin välinen vuorovaikutus 
sekä laivastoperustaiset, alueelliset ja 
monivuotiset hoitojärjestelmät.

vesiviljely) välistä vuorovaikutusta koko 
ekosysteemin kattavassa lähestymistavassa. 
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvit (viljelykasvit ja 
puut), joilla on parempi koostumus, 
stressinsietokyky, ravinteiden hyväksikäytön 
tehokkuus ja arkkitehtuuri. Tätä tuetaan 
tutkimuksella, jonka kohteena ovat uusien 
kasvijärjestelmien ja -tuotteiden 
bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 
jäljitettävyys. Kasviterveyttä parannetaan 
tutkimalla ekologiaa, tuhoeläinbiologiaa, 
tauteja ja muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinhallinnan välineitä ja 
tekniikoita. Maan hedelmällisyyden 
seurannan, säilyttämisen ja parantamisen 
menetelmien tehostaminen.
Vesiympäristöjen biologisten resurssien 
osalta painopisteinä ovat viljeltyjen lajien 
olennaiset biologiset toiminnot, turvalliset ja 
ympäristömyötäiset tuotantojärjestelmät ja 
rehut sekä kalastusbiologia, 
monilajikalastuksen dynamiikka, 
kalastuksen ja meriekosysteemin välinen 
vuorovaikutus sekä laivastoperustaiset, 
alueelliset ja monivuotiset hoitojärjestelmät.

Or. en

Perustelu

Viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet merkkejä maan hedelmällisyyden alenemisesta, mikä 
vaarantaa ihmiskunnan kyvyn hankkia itselleen ravintoa.  Maan orgaaninen materiaali on 
vähentymässä ja eroosio on lisääntymässä intensiivisen viljelytekniikan vuoksi, mikä saattaa 
olla kestämätöntä pitkällä aikavälillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 294
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja 
vesiympäristön biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 4 a luetelmakohta (uusi)
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– Maatalouspolitiikan, 
vesiviljelypolitiikan ja metsäpolitiikan 
tutkiminen, yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistuksen ja 
WTO:n Dohan kierroksen taloudelliset, 
sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset 
mukaan luettuina, EU:n laajentumisen 
vaikutukset vanhojen ja uusien 
jäsenvaltioiden maatalouteen ja 
maaseudun kehittämiseen sekä 
maatalous-, vesiviljely- ja 
metsätaloustuotteiden 
markkinanäkymät. 

Or. en

Perustelu

"Yhteistyötä" koskevassa erityisohjelmassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
maatalouspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin, koska EU on parhaillaan toteuttamassa uraa 
uurtavaa yhteisen maatalouspolitiikkansa uudistamista uusien eurooppalaisten ja globaalien 
mallien mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 295
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja 

vesiympäristön biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 5 luetelmakohta

– Ihmisen terveyden ja ympäristön suojelu 
tutkimalla elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvia ja niiden 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tähän 
sisältyy elintarvikkeissa esiintyvien 
vierasaineiden ja niihin liittyvien 
terveysvaikutusten tutkiminen sekä 
tehokkaampien välineiden ja menetelmien 
kehittäminen elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjujen aiheuttamien 
ympäristövaikutusten arviointia varten. 
Elintarvikeketjun laadun ja eheyden 
varmistaminen edellyttää uusia malleja 
tuotantoketjun analyysia varten ja ratkaisuja 
kokonaiselintarvikeketjun (total food chain) 
hallintaan, mukaan luettuina 
kuluttajanäkökohdat. 

– Ihmisen terveyden ja ympäristön suojelu 
tutkimalla elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvia ja niiden 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tähän 
sisältyy elintarvikkeissa esiintyvien 
vierasaineiden ja niihin liittyvien 
terveysvaikutusten tutkiminen sekä 
tehokkaampien välineiden ja menetelmien 
kehittäminen elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjujen aiheuttamien 
ympäristövaikutusten arviointia varten. 
Elintarvikeketjun laadun ja eheyden 
varmistaminen edellyttää uusia malleja 
tuotantoketjun analyysia varten ja ratkaisuja 
kokonaiselintarvikeketjun (total food chain) 
hallintaan, mukaan luettuina 
kuluttajanäkökohdat; Jäljitettävyyttä 
koskevien uusien menetelmien
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kehittäminen GMOidenja muiden kuin 
GMOiden osalta. Eläinten rehun ja 
lääkityksen vaikutukset ihmisten 
terveyteen. 

Or. de

Perustelu

Jäljitettävyyttä koskevien uusien menetelmien kehittäminen on välttämätöntä kuluttajien 
luottamuksen vahvistamisen kannalta. Sama koskee toimenpiteitä, jotka koskevat eläinten 
rehun ja lääkityksen vaikutusta ihmisten terveyteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän 
puolesta

Tarkistus 296
Liite I, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Kestäviä non-food-

tuotteita ja -tuotantoprosesseja palveleva biotiede ja -teknologia, 1 luetelmakohta

– Tavoitteena on lujittaa tietopohjaa ja 
kehittää pitkälle vietyjä tekniikoita 
biomassan tuotantoon maan ja merten 
resursseista energia- ja teollisuussovelluksia 
varten. Tämä edellyttää kasvi-, eläin- ja 
mikrobigenomiikan ja metabolomiikan 
tutkimista biomassan lähtöaineiden 
tuottavuuden ja koostumuksen 
parantamiseksi, jotta biomassa voidaan 
optimaalisesti muuntaa runsaasti lisäarvoa 
tarjoaviksi tuotteiksi. Samalla on määrä 
käyttää luonnonmukaisia tai muunnettuja 
maa- ja vesiorganismeja uusina lähteinä. 
Tämä edellyttää täysimittaista 
elinkaarianalyysia biotuotteisiin liittyvistä 
maatalouskäytännöistä ja biotuotteiden 
kuljetuksesta, varastoinnista ja markkinoilla 
hyödyntämisestä. Vastaavasti tarkastellaan 
teollisen bioteknologian soveltamista koko 
kasvintuotantoketjussa ”biojalostamojen” 
(bio-refinery) mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi täysimääräisesti, mukaan 
luettuina sosioekonomiset, agronomiset, 
ekologiset ja kuluttajanäkökohdat. Tämän 
tueksi on tarkoitus tutkia kasvien ja 
mikrobien aineenvaihduntaa sellulaarisella 
ja subsellulaarisella tasolla ja parantaa sen 
hallintaa tuotettaessa arvokkaita hyödykkeitä 
sellaisten bioprosessien (kuten 
biokatalyyttisten prosessien) avulla, joiden 
ansiosta muuntotuotteiden määrä, laatu ja 
puhtaus ovat suurempia. Lisäksi käytetään 
tai kehitetään biotekniikoita, joilla saadaan 
aikaan uudenlaisia ja parannettuja 
metsänjalostustuotteita ja -prosesseja. 
Näiden tuotteiden ja prosessien on määrä 
olla korkealaatuisia, runsaasti lisäarvoa 
tarjoavia ja uusiutuvien resurssien käyttöön 
perustuvia, jotta voidaan parantaa puun ja 
puuntuotannon kestävyyttä, mukaan luettuna 
rakennuspuutavara ja uusiutuvat 
bioenergiavarannot. Tarkastelun kohteena on 

– Tavoitteena on lujittaa tietopohjaa ja 
kehittää pitkälle vietyjä tekniikoita 
biomassan tuotantoon maan ja merten 
resursseista energia- ja teollisuussovelluksia 
varten. Tämä edellyttää kasvi-, eläin- ja 
mikrobigenomiikan ja metabolomiikan 
tutkimista biomassan lähtöaineiden 
tuottavuuden ja koostumuksen 
parantamiseksi, jotta biomassa voidaan 
optimaalisesti muuntaa runsaasti lisäarvoa 
tarjoaviksi tuotteiksi. Samalla on määrä 
käyttää luonnonmukaisia tai muunnettuja 
maa- ja vesiorganismeja uusina lähteinä. 
Tämä edellyttää täysimittaista 
elinkaarianalyysia biotuotteisiin liittyvistä 
maatalouskäytännöistä ja biotuotteiden 
kuljetuksesta, varastoinnista ja markkinoilla 
hyödyntämisestä. Vastaavasti tarkastellaan 
teollisen bioteknologian soveltamista koko 
kasvintuotantoketjussa ”biojalostamojen” 
(bio-refinery) mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi täysimääräisesti, mukaan 
luettuina sosioekonomiset, agronomiset, 
ekologiset ja kuluttajanäkökohdat. Tämän 
tueksi on tarkoitus tutkia kasvien ja 
mikrobien aineenvaihduntaa sellulaarisella 
ja subsellulaarisella tasolla ja parantaa sen 
hallintaa tuotettaessa arvokkaita hyödykkeitä 
sellaisten bioprosessien (kuten 
biokatalyyttisten prosessien) avulla, joiden 
ansiosta muuntotuotteiden määrä, laatu ja 
puhtaus ovat suurempia. Lisäksi käytetään 
tai kehitetään biotekniikoita, joilla saadaan 
aikaan uudenlaisia ja parannettuja 
metsänjalostustuotteita ja -prosesseja. 
Näiden tuotteiden ja prosessien on määrä 
olla korkealaatuisia, runsaasti lisäarvoa 
tarjoavia ja uusiutuvien resurssien käyttöön 
perustuvia, jotta voidaan parantaa puun ja 
puuntuotannon kestävyyttä, mukaan luettuna 
rakennuspuutavara ja uusiutuvat 
bioenergiavarannot. Tarkastelun kohteena on 
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myös, miten bioteknologian avulla voidaan 
havaita, seurata, ehkäistä, käsitellä ja poistaa 
epäpuhtauksia. Tältä osin painopisteenä on 
jätteen ja sivutuotteiden taloudellisen arvon 
maksimointi uusien bioprosessien avulla 
joko yksin tai yhdessä kasvijärjestelmien 
ja/tai kemiallisten katalyyttien kanssa. 

myös, miten bioteknologian avulla voidaan 
havaita, seurata, ehkäistä, käsitellä ja poistaa 
epäpuhtauksia. Tältä osin painopisteenä on 
jätteen ja sivutuotteiden taloudellisen arvon 
maksimointi uusien bioprosessien avulla 
joko yksin tai yhdessä kasvijärjestelmien 
ja/tai kemiallisten katalyyttien kanssa. 
Euroopan maanviljelyksen suurimpien 
ongelmien (mukaan luettuina phytophera 
(perunarutto), fusarium (punahome) 
vehnässä ja maississa, triodia sylvina 
(lounaan juuriperho) maississa sekä 
plasmopara (viininlehtihome)) vuoksi 
muuntogeenisiä, geneettisesti 
muuntamattomia ja luonnonmukaisia 
ratkaisuja olisi verrattava keskenään ja 
ratkaistava, millä tavalla tämä ongelma 
voidaan parhaiten ratkaista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 297
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Tavoite

Tavoitteena on parantaa Euroopan yritysten 
kilpailukykyä ja luoda edellytykset sille, että 
Eurooppa pystyy hallitsemaan ja 
muovaamaan tieto- ja 
viestintäteknologioiden tulevaa kehitystä 
siten, että Euroopan yhteiskunnan ja 
talouden vaatimuksiin voidaan vastata. 
Toimet vahvistavat Euroopan tieteellistä ja 
teknologista perustaa ja varmistavat sen 
johtavan aseman tieto- ja 
viestintäteknologiassa koko maailmassa, 
synnyttävät ja edistävät innovointia tieto- ja 
viestintäteknologian käytön kautta ja 
takaavat, että tieto- ja viestintäteknologiassa 
saavutettu edistys muunnetaan nopeasti 
Euroopan kansalaisia, yrityksiä, teollisuutta 
ja hallintoa hyödyttäviksi sovelluksiksi.

Tavoitteena on parantaa Euroopan yritysten 
kilpailukykyä ja luoda edellytykset sille, että 
Eurooppa pystyy hallitsemaan ja 
muovaamaan tieto- ja 
viestintäteknologioiden tulevaa kehitystä 
siten, että Euroopan yhteiskunnan ja 
talouden vaatimuksiin voidaan vastata. 
Toimet vahvistavat Euroopan tieteellistä ja 
teknologista perustaa ja varmistavat sen 
johtavan aseman tieto- ja 
viestintäteknologiassa koko maailmassa, 
synnyttävät ja edistävät innovointia tieto- ja 
viestintäteknologian käytön kautta ja 
takaavat, että tieto- ja viestintäteknologiassa 
saavutettu edistys muunnetaan nopeasti 
kaikkia Euroopan kansalaisia, ja erityisesti 
ikääntyneitä ja sosiaalisen syrjäytymisen 
uhkaamia kansalaisia, kuten vammaisia ja 
niitä, joilla on vaikeuksia päästä 
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa, 
sekä yrityksiä, teollisuutta ja hallintoa 



AM\614619FI.doc 81/97 PE 374.083v01-00

FI

hyödyttäviksi sovelluksiksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 298
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 1 kohta

Tieto- ja viestintäteknologioilla on 
ainutlaatuinen ja tunnustettu asema 
innovoinnin, luovuuden ja kilpailukyvyn 
edistäjänä kaikilla teollisuus- ja 
palvelualoilla. Niillä on olennainen merkitys 
vastattaessa keskeisiin yhteiskunnan 
haasteisiin ja uudenaikaistettaessa julkisia 
palveluja. Lisäksi ne tukevat kehitystä 
kaikilla tieteen ja teknologian aloilla. 
Euroopan on siksi hallittava ja muovattava 
tieto- ja viestintäteknologian tulevaa 
kehitystä ja varmistettava, että tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvat palvelut ja 
tuotteet otetaan käyttöön ja että niitä 
käytetään niin, että ne tuovat 
mahdollisimman suuren hyödyn 
kansalaisille ja yrityksille. 

Tieto- ja viestintäteknologioilla on 
ainutlaatuinen ja tunnustettu asema 
innovoinnin, luovuuden ja kilpailukyvyn 
edistäjänä kaikilla teollisuus- ja 
palvelualoilla. Niillä on olennainen merkitys 
vastattaessa keskeisiin yhteiskunnan 
haasteisiin ja uudenaikaistettaessa julkisia 
palveluja. Lisäksi ne tukevat kehitystä 
kaikilla tieteen ja teknologian aloilla. 
Euroopan on siksi hallittava ja muovattava 
tieto- ja viestintäteknologian tulevaa 
kehitystä ja varmistettava, että 
yhteentoimivat ja luotettavat tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvat palvelut ja 
tuotteet otetaan käyttöön ja että niitä 
käytetään niin, että ne tuovat 
mahdollisimman suuren hyödyn 
kansalaisille ja yrityksille.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 299
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 4 kohta

Tieto- ja viestintäteknologian aihealueella 
asetetaan etusijalle keskeisten 
teknologiapilareiden ympärille jäsennelty 
strategisesti tärkeä tutkimus, varmistetaan 
teknologioiden täysi integraatio ja tuotetaan 
osaaminen ja keinot kehittää hyvin 
monentyyppisiä innovatiisia tieto- ja 
viestintäteknologian sovelluksia. Toimet 
edistävät teollista ja teknistä kehitystä tieto-
ja viestintäteknologian alalla ja parantavat 

Tieto- ja viestintäteknologian aihealueella 
asetetaan etusijalle keskeisten 
teknologiapilareiden ympärille jäsennelty 
strategisesti tärkeä tutkimus, varmistetaan 
teknologioiden täysi integraatio ja tuotetaan 
osaaminen ja keinot kehittää hyvin 
monentyyppisiä innovatiisia tieto- ja 
viestintäteknologian sovelluksia. Toimet 
edistävät teollista ja teknistä kehitystä tieto-
ja viestintäteknologian alalla ja parantavat 
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kilpailukykyä keskeisillä 
tietotekniikkaintensiivisillä aloilla, kun 
käyttöön voidaan ottaa innovatiivisia ja 
korkealaatuisia tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvia tuotteita ja 
parantaa organisaatioprosesseja sekä 
yrityksissä että julkishallinnossa. Lisäksi 
aihealueen tutkimuksella tuetaan muita 
Euroopan unionin politiikan aloja 
asettamalla tieto- ja viestintäteknologia 
poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden 
palvelukseen. 

kilpailukykyä keskeisillä 
tietotekniikkaintensiivisillä aloilla, kun 
käyttöön voidaan ottaa innovatiivisia ja 
korkealaatuisia tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvia tuotteita ja 
uusia ja parannettuja
organisaatioprosesseja sekä yrityksissä että 
julkishallinnossa. Lisäksi aihealueen 
tutkimuksella tuetaan muita Euroopan 
unionin politiikan aloja asettamalla tieto- ja 
viestintäteknologia poliittisten ja 
yhteiskunnallisten tarpeiden palvelukseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän 
puolesta

Tarkistus 300
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 4 kohta

Tieto- ja viestintäteknologian aihealueella 
asetetaan etusijalle keskeisten 
teknologiapilareiden ympärille jäsennelty 
strategisesti tärkeä tutkimus, varmistetaan 
teknologioiden täysi integraatio ja tuotetaan 
osaaminen ja keinot kehittää hyvin 
monentyyppisiä innovatiisia tieto- ja 
viestintäteknologian sovelluksia. Toimet 
edistävät teollista ja teknistä kehitystä tieto-
ja viestintäteknologian alalla ja parantavat 
kilpailukykyä keskeisillä 
tietotekniikkaintensiivisillä aloilla, kun 
käyttöön voidaan ottaa innovatiivisia ja 
korkealaatuisia tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvia tuotteita ja 
parantaa organisaatioprosesseja sekä 
yrityksissä että julkishallinnossa. Lisäksi 
aihealueen tutkimuksella tuetaan muita 
Euroopan unionin politiikan aloja 
asettamalla tieto- ja viestintäteknologia 
poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden 
palvelukseen. 

Tieto- ja viestintäteknologian aihealueella 
asetetaan etusijalle keskeisten 
teknologiapilareiden ympärille jäsennelty 
strategisesti tärkeä tutkimus, varmistetaan 
teknologioiden täysi integraatio ja tuotetaan 
osaaminen ja keinot kehittää hyvin 
monentyyppisiä innovatiisia tieto- ja 
viestintäteknologian sovelluksia. Toimet 
edistävät teollista ja teknistä kehitystä tieto-
ja viestintäteknologian alalla ja parantavat 
kilpailukykyä keskeisillä 
tietotekniikkaintensiivisillä aloilla, kun 
käyttöön voidaan ottaa innovatiivisia ja 
korkealaatuisia tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvia tuotteita ja 
parantaa organisaatioprosesseja sekä 
yrityksissä että julkishallinnossa. Lisäksi 
aihealueen tutkimuksella tuetaan muita 
Euroopan unionin politiikan aloja 
asettamalla tieto- ja viestintäteknologia 
poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden 
palvelukseen; käyttämällä tieto- ja 
viestintäteknologiaa kestävän kehityksen 
edistämiseen erityisesti liikenteen 
hallinnassa, energian ja luonnonvarojen 
säästämisessä sekä väkivaltaisten 
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konfliktien ehkäisemisessä;  seuraamalla 
läheisesti kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian mahdollisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin erityisesti sähkömagneettisen 
säteilyn vaikutusten osalta. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä oikeudenkäytön, 
kielen ja sijainnin asettamien esteiden 
voittamiseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 301
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 5 kohta

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja 
verkottamistoimia, tukea yhteisille 
teknologia-aloitteille – mm. valikoiduilla 
tutkimuksen osa-alueilla 
nanoelektroniikkateknologioita ja 
sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä 
koskevissa yhteisissä teknologia-aloitteissa
– sekä kansallisten ohjelmien 
koordinointitoimia muun muassa 
tietotekniikka-avusteisen asumisen 
(Ambient Assisted Living) alalla. Toimien 
painopisteisiin kuuluu tutkimusaiheita, 
joiden valinnassa on nojauduttu muiden 
lähteiden ohella eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen työhön. Lisäksi 
pyritään saamaan aikaan synergiaa muiden 
erityisohjelmien toimien kanssa.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja 
verkottamistoimia, ja sillä voidaan tukea 
yhteisiä teknologia-aloitteita sekä 
kansallisten ohjelmien koordinointitoimia 
(nanoteknologia, sulautetut 
tietotekniikkajärjestelmät sekä 
tietotekniikka-avusteinen asuminen 
(Ambient Assisted Living) mukaan 
luettuina). Toimien painopisteisiin kuuluu 
tutkimusaiheita, joiden valinnassa on 
nojauduttu muiden lähteiden ohella 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
työhön. Lisäksi pyritään saamaan aikaan 
synergiaa muiden erityisohjelmien toimien 
kanssa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 302
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 1 luetelmakohta

– Nanoelektroniikka, fotoniikka ja 
integroidut mikro-/nanojärjestelmät. 

– Nanoelektroniikka, fotoniikka ja 
integroidut mikro-/nanojärjestelmät: 
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Prosessi-, laite- ja suunnittelutekniikat, 
joilla parannetaan komponenttien, 
järjestelmämikropiirien (SoC), paketoitujen
järjestelmien (SiP) ja integroitujen 
järjestelmien kokoa, tiheyttä, suorituskykyä, 
energiatehokkuutta, valmistusta ja 
kustannustehokkuutta; perustason 
fotoniikkakomponentit moniin erilaisiin 
sovelluksiin; 
suurikapasiteettiset/suuritiheyksiset 
tiedonvarastointijärjestelmät; hyvin 
laajapinta-alaiset/pitkälle integroidut 
näyttöratkaisut; anturit, toimilaitteet, 
näyttimet ja kuvantamislaitteet; vähävirtaiset 
järjestelmät, vaihtoehtoiset energianlähteet/-
varastointitekniikat; heterogeenisten 
teknologioiden ja järjestelmien integrointi; 
monitoimintaiset integroidut mikro-nano-
bio-info-järjestelmät; laajan pinta-alan 
elektroniikka; integrointi eri 
materiaaleihin/objekteihin; rajapinnat eläviin 
organismeihin; molekyylien tai atomien 
itsejärjestäytyminen stabiileiksi rakenteiksi. 

Prosessi-, laite- ja testaustekniikat ja -
metodiikat, joilla parannetaan 
komponenttien, järjestelmämikropiirien 
(SoC), paketoitujen järjestelmien (SiP) ja 
integroitujen järjestelmien kokoa, tiheyttä, 
suorituskykyä, energiatehokkuutta, 
valmistusta ja kustannustehokkuutta; 
perustason fotoniikkakomponentit, joilla 
tuotetaan, käytetään ja ilmaistaan valoa 
moniin erilaisiin sovelluksiin, ultranopeat 
komponentit mukaan luettuina; 
radiotaajuusjärjestelmät;
suurikapasiteettiset/suuritiheyksiset 
tiedonvarastointijärjestelmät; hyvin 
laajapinta-alaiset/pitkälle integroidut 
näyttöratkaisut; anturit, toimilaitteet, 
näyttimet ja kuvantamislaitteet; vähävirtaiset 
järjestelmät, vaihtoehtoiset energianlähteet/-
varastointitekniikat; heterogeenisten 
teknologioiden ja järjestelmien integrointi; 
älykkäät järjestelmät; monitoimintaiset 
integroidut mikro-nano-bio-info-
järjestelmät; laajan pinta-alan elektroniikka; 
integrointi eri materiaaleihin/objekteihin; 
rajapinnat eläviin organismeihin; 
molekyylien tai atomien itsejärjestäytyminen 
stabiileiksi rakenteiksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Renato Brunetta

Tarkistus 303
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 1 luetelmakohta

– Nanoelektroniikka, fotoniikka ja 
integroidut mikro-/nanojärjestelmät. 
Prosessi-, laite- ja suunnittelutekniikat, joilla 
parannetaan komponenttien, 
järjestelmämikropiirien (SoC), paketoitujen 
järjestelmien (SiP) ja integroitujen 
järjestelmien kokoa, tiheyttä, suorituskykyä, 
energiatehokkuutta, valmistusta ja 
kustannustehokkuutta; perustason 
fotoniikkakomponentit moniin erilaisiin 
sovelluksiin; 

– Nanoelektroniikka, fotoniikka ja 
integroidut mikro-/nanojärjestelmät: 
Prosessi-, laite- ja suunnittelutekniikat, joilla 
parannetaan komponenttien, 
järjestelmämikropiirien (SoC), paketoitujen 
järjestelmien (SiP) ja integroitujen 
järjestelmien kokoa, tiheyttä, suorituskykyä;
pitkälle kehitetyt langattomat komponentit 
ja alajärjestelmät; perustason 
fotoniikkakomponentit moniin erilaisiin 
sovelluksiin; 
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suurikapasiteettiset/suuritiheyksiset 
tiedonvarastointijärjestelmät; hyvin 
laajapinta-alaiset/pitkälle integroidut 
näyttöratkaisut; anturit, toimilaitteet, 
näyttimet ja kuvantamislaitteet; 
vähävirtaiset järjestelmät, vaihtoehtoiset
energianlähteet/-varastointitekniikat; 
heterogeenisten teknologioiden ja 
järjestelmien integrointi; monitoimintaiset 
integroidut mikro-nano-bio-info-
järjestelmät; laajan pinta-alan elektroniikka; 
integrointi eri materiaaleihin/objekteihin; 
rajapinnat eläviin organismeihin; 
molekyylien tai atomien itsejärjestäytyminen 
stabiileiksi rakenteiksi. 

suurikapasiteettiset/suuritiheyksiset 
tiedonvarastointijärjestelmät; hyvin 
laajapinta-alaiset/pitkälle integroidut 
näyttöratkaisut; anturit, toimilaitteet, 
näyttimet ja kuvantamislaitteet; 
energianlähteet/-varastointitekniikat; 
heterogeenisten teknologioiden ja
järjestelmien integrointi; monitoimintaiset 
integroidut mikro-nano-bio-info-
järjestelmät; laajan pinta-alan elektroniikka; 
integrointi eri materiaaleihin; rajapinnat 
eläviin organismeihin; molekyylien tai 
atomien itsejärjestäytyminen stabiileiksi 
rakenteiksi.

Or. en

Tämä tarkistus korvaa 7. puiteohjelmaa koskevaan Jerzy Buzekin mietintöluonnokseen tehdyn 
tarkistuksen 639 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 304
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 1 a luetelmakohta (uusi)

– Kvanttilaskenta: kvanttitietojenkäsittelyn 
laitteet ja ohjelmistot, mukaan luettuina 
innovatiiviset kvanttitietojen tuottamisen, 
säilyttämisen ja siirtämisen uudet 
menetelmät ja laitteet, laajennettavissa 
olevat kvanttitietojenkäsittelyn atk-
järjestelmät sekä virheiden korjaamisen ja 
tietojenkäsittelyn parannetut algoritmit.

Or. en

Perustelu

Kvanttilaskenta on pitkän aikavälin tutkimusala, jonka täyteen mittaan kehittyminen saattaa 
viedä vähintään kymmenen vuotta, mutta se saattaa mullistaa korkean tason laskennan ja 
tietojenkäsittelyn monella tavalla.  Riskinä on se, että Yhdysvallat viime kädessä hallitsee 
täydellisesti tätä alaa. Euroopalla on merkittäviä vahvuuksia tällä alalla, ja on ehdottoman 
tärkeää varmistaa jatkuvuus ja laajentuminen seuraavilla aloilla: Euroopan tutkimus, 
Euroopan tutkijoiden toiminnan koordinointi ja tutkijoiden ja teollisuuden välisen yhteistyön 
tehostaminen.  Kvanttilaskenta ei ole sama asia kuin nanoelektroniikka, ja sen vuoksi se 
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ansaitsee oman alaotsikon EU:n tutkimusyhteistyöstrategian dokumentoinnissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 305
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 2 luetelmakohta 

– Ajasta ja paikasta riippumattomat 
rajoittamattoman kapasiteetin 
viestintäverkot. Kustannustehokkaat 
matkaviestintä- ja laajakaistaverkkotekniikat 
ja -järjestelmät, mukaan luettuina 
maanpäälliset ja satelliittiverkot; erilaisten 
kiinteiden verkkojen, 
matkaviestintäverkkojen, langattomien 
verkkojen ja radio- ja televisioverkkojen 
konvergenssi ulottuen henkilökohtaisista 
ympäristöistä alueellisiin ja 
maailmanlaajuisiin ympäristöihin; kiinteiden 
ja langattomien viestintäpalvelujen ja -
sovellusten yhteentoimivuus, verkotettujen 
resurssien hallinta, palvelujen 
uudelleenkonfiguroitavuus; 
tilannekohtaisesti toimivien älykkäiden 
multimedialaitteiden, anturien ja 
mikrosirujen kompleksinen verkottaminen. 

– Ajasta ja paikasta riippumattomat 
rajoittamattoman kapasiteetin 
viestintäverkot: Kustannustehokkaat, 
muunneltavat ja joustavat matkaviestintä-
ja laajakaistaverkkotekniikat ja -järjestelmät 
ja arkkitehtuurit, mukaan luettuina 
maanpäälliset ja satelliittiverkot; erilaisten 
kiinteiden verkkojen, 
matkaviestintäverkkojen, langattomien 
verkkojen ja radio- ja televisioverkkojen ja -
palvelujen konvergenssi ulottuen 
henkilökohtaisista ympäristöistä alueellisiin 
ja maailmanlaajuisiin ympäristöihin; 
kiinteiden ja langattomien 
viestintäpalvelujen ja -sovellusten 
yhteentoimivuus, verkotettujen resurssien 
hallinta, palvelujen 
uudelleenkonfiguroitavuus; 
tilannekohtaisesti toimivien älykkäiden 
multimedialaitteiden, anturien ja 
mikrosirujen kompleksinen verkottaminen. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 306
Liite I, Aihealueet, Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 3 luetelmakohta 

– Sulautetut ja ympäristöään säätelevät 
tietotekniikkajärjestelmät. Tehokkaammat, 
suojatummat, hajautetut, käyttövarmat ja 
suorituskykyiset laitteisto-
/ohjelmistojärjestelmät, jotka voivat 
havainnoida ja säädellä ympäristöään ja 
mukautua siihen ja samalla optimoida 
resurssien käytön; järjestelmien mallintamis-
, suunnittelu ja valmistusmenetelmät ja  
välineet kompleksisuuden hallintaan; 
avoimet, koottavat arkkitehtuurit ja 
mittakaavasta riippumattomat alustat, 
väliohjelmistot ja hajautetut 
käyttöjärjestelmät, joilla voidaan luoda 
aidosti saumattomia yhteistoimintaisia 
älykkäitä ympäristöjä antureita, 
toimilaitteita, laskentaa, viestintää, 
varastointia ja palvelujen tarjoamista varten; 
tietotekniikka-arkkitehtuurit, jotka sisältävät 
heterogeenisia, verkotettuja ja 
uudelleenkonfiguroitavia komponentteja, 
mukaan luettuina käännös, ohjelmointi ja 
ajonaikainen tuki; laajamittaisten, 
hajautettujen ja epätäsmällisten (uncertain) 
järjestelmien hallinta.

– Sulautetut ja ympäristöään säätelevät 
tietotekniikkajärjestelmät. Tehokkaammat, 
suojatummat, hajautetut, käyttövarmat ja 
suorituskykyiset laitteisto-
/ohjelmistojärjestelmät, jotka voivat 
havainnoida ja säädellä ympäristöään ja 
mukautua siihen ja samalla optimoida 
resurssien käytön; järjestelmien mallintamis-
, analysointi-, suunnittelu-, valmistus- ja 
validointimenetelmät ja välineet 
kompleksisuuden hallintaan; avoimet, 
koottavat arkkitehtuurit ja mittakaavasta 
riippumattomat alustat, väliohjelmistot ja 
hajautetut käyttöjärjestelmät, joilla voidaan 
luoda aidosti saumattomia yhteistoimintaisia 
älykkäitä ympäristöjä antureita, 
toimilaitteita, laskentaa, viestintää, 
varastointia ja palvelujen tarjoamista varten; 
tietotekniikka-arkkitehtuurit, jotka sisältävät 
heterogeenisia, verkotettuja ja 
uudelleenkonfiguroitavia komponentteja, 
mukaan luettuina käännös, ohjelmointi ja 
ajonaikainen tuki; laajamittaisten, 
hajautettujen ja epätäsmällisten (uncertain) 
järjestelmien hallinta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 307
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 3 luetelmakohta 

– Sulautetut ja ympäristöään säätelevät 
tietotekniikkajärjestelmät. Tehokkaammat, 
suojatummat, hajautetut, käyttövarmat ja 
suorituskykyiset laitteisto-
/ohjelmistojärjestelmät, jotka voivat 
havainnoida ja säädellä ympäristöään ja 
mukautua siihen ja samalla optimoida 

– Sulautetut ja ympäristöään säätelevät 
tietotekniikkajärjestelmät. Tehokkaammat, 
suojatummat, hajautetut, käyttövarmat ja 
suorituskykyiset laitteisto-
/ohjelmistojärjestelmät, jotka voivat 
havainnoida ja säädellä ympäristöään ja 
mukautua siihen ja samalla optimoida 
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resurssien käytön; järjestelmien mallintamis-
, suunnittelu ja valmistusmenetelmät ja  
välineet kompleksisuuden hallintaan; 
avoimet, koottavat arkkitehtuurit ja 
mittakaavasta riippumattomat alustat, 
väliohjelmistot ja hajautetut 
käyttöjärjestelmät, joilla voidaan luoda 
aidosti saumattomia yhteistoimintaisia 
älykkäitä ympäristöjä antureita, 
toimilaitteita, laskentaa, viestintää,
varastointia ja palvelujen tarjoamista varten; 
tietotekniikka-arkkitehtuurit, jotka sisältävät 
heterogeenisia, verkotettuja ja 
uudelleenkonfiguroitavia komponentteja, 
mukaan luettuina käännös, ohjelmointi ja 
ajonaikainen tuki; laajamittaisten, 
hajautettujen ja epätäsmällisten (uncertain) 
järjestelmien hallinta.

resurssien käytön; järjestelmien mallintamis-
, suunnittelu ja valmistusmenetelmät ja  
välineet kompleksisuuden hallintaan; 
avoimet, koottavat arkkitehtuurit ja 
mittakaavasta riippumattomat alustat, 
väliohjelmistot ja hajautetut 
käyttöjärjestelmät, joilla voidaan luoda 
aidosti saumattomia yhteistoimintaisia 
älykkäitä ympäristöjä antureita, 
toimilaitteita, laskentaa, viestintää, 
varastointia ja palvelujen tarjoamista varten; 
tietotekniikka-arkkitehtuurit, jotka sisältävät 
heterogeenisia, verkotettuja ja 
uudelleenkonfiguroitavia komponentteja, 
mukaan luettuina käännös, ohjelmointi ja 
ajonaikainen tuki; laajamittaisten, 
hajautettujen ja epätäsmällisten (uncertain) 
järjestelmien hallinta, suorituskykyinen 
laskenta (laitteet ja ohjelmistot).

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 308
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 4 luetelmakohta 

– Ohjelmistot, gridit, käyttövarmuus ja 
luotettavuus. Osaamisintensiivisiä palveluja 
tukevia dynaamisia ja luotettuja ohjelmisto-, 
arkkitehtuuri- ja väliohjelmistojärjestelmiä 
varten tarkoitetut teknologiat, välineet ja 
menetelmät, mukaan luettuna niiden 
tarjoaminen hyötypalveluna; 
palvelusuuntautuneet, yhteentoimivat ja 
mittakaavasta riippumattomat 
infrastruktuurit, resurssien grid-tyyppinen 
virtualisointi, verkkokeskeiset 
käyttöjärjestelmät; avoimet 
kehitysympäristöt ja yhteistyöratkaisut 
ohjelmistojen, palvelujen ja järjestelmien 
kehittämiseen; kokoonpanovälineet; 
kompleksisten järjestelmien emergentin 
käyttäytymisen hallinta; laajamittaisten, 
hajautettujen ja ajoittaisesti 
yhteenkytkettyjen järjestelmien ja palvelujen 

– Ohjelmistot, gridit, käyttövarmuus ja 
luotettavuus. Osaamisintensiivisiä palveluja 
tukevia dynaamisia ja luotettuja ohjelmisto-, 
arkkitehtuuri- ja väliohjelmistojärjestelmiä 
varten tarkoitetut teknologiat, välineet ja 
menetelmät, mukaan luettuna niiden 
tarjoaminen hyötypalveluna; 
palvelusuuntautuneet, yhteentoimivat ja 
mittakaavasta riippumattomat 
infrastruktuurit, resurssien grid-tyyppinen 
virtualisointi, verkkokeskeiset 
käyttöjärjestelmät; avoimet 
kehitysympäristöt ja yhteistyöratkaisut 
ohjelmistojen, palvelujen ja järjestelmien 
kehittämiseen, vapaat, maksuttomat ja 
avoimen lähdekoodin ohjelmistot mukaan 
luettuina; kokoonpanovälineet; 
kompleksisten järjestelmien emergentin 
käyttäytymisen hallinta; laajamittaisten, 
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luotettavuuden ja vikasietoisuuden 
parantaminen; suojatut ja luotetut 
järjestelmät ja palvelut, mukaan luettuina 
yksityisyyttä suojaava pääsynvalvonta ja 
todentaminen, dynaamiset turvallisuus- ja 
luotettavuusperiaatteet, luotettavuuden ja 
luottamuksen metamallit. 

hajautettujen ja ajoittaisesti 
yhteenkytkettyjen järjestelmien ja palvelujen 
luotettavuuden ja vikasietoisuuden 
parantaminen; suojatut ja luotetut 
järjestelmät ja palvelut, mukaan luettuina 
yksityisyyttä suojaava pääsynvalvonta ja 
todentaminen, dynaamiset turvallisuus- ja 
luotettavuusperiaatteet, luotettavuuden ja 
luottamuksen metamallit.

Or. en

Perustelu

EU:ssa toimivat yritykset ovat globaaleja johtajia avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 
(FLOSS) kehittämisessä ja ylläpidossa; EU:ssa toimivien yritysten johtoaseman säilyttämisen 
kannalta on ehdottoman tärkeää, että tuki sisältyy myös 7. puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 309
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 4 luetelmakohta 

– Ohjelmistot, gridit, käyttövarmuus ja 
luotettavuus. Osaamisintensiivisiä palveluja 
tukevia dynaamisia ja luotettuja ohjelmisto-, 
arkkitehtuuri- ja väliohjelmistojärjestelmiä 
varten tarkoitetut teknologiat, välineet ja 
menetelmät, mukaan luettuna niiden 
tarjoaminen hyötypalveluna; 
palvelusuuntautuneet, yhteentoimivat ja 
mittakaavasta riippumattomat 
infrastruktuurit, resurssien grid-tyyppinen 
virtualisointi, verkkokeskeiset 
käyttöjärjestelmät; avoimet 
kehitysympäristöt ja yhteistyöratkaisut 
ohjelmistojen, palvelujen ja järjestelmien 
kehittämiseen; kokoonpanovälineet; 
kompleksisten järjestelmien emergentin 
käyttäytymisen hallinta; laajamittaisten, 
hajautettujen ja ajoittaisesti 
yhteenkytkettyjen järjestelmien ja palvelujen 
luotettavuuden ja vikasietoisuuden 
parantaminen; suojatut ja luotetut 
järjestelmät ja palvelut, mukaan luettuina 
yksityisyyttä suojaava pääsynvalvonta ja 

– Ohjelmistot, gridit, käyttövarmuus ja 
luotettavuus: Osaamisintensiivisiä palveluja 
tukevia dynaamisia ja luotettuja ohjelmisto-, 
arkkitehtuuri- ja väliohjelmistojärjestelmiä 
varten tarkoitetut teknologiat, välineet ja 
menetelmät, mukaan luettuna niiden 
tarjoaminen hyötypalveluna
palvelusuuntautuneet, yhteentoimivat ja 
mittakaavasta riippumattomat 
infrastruktuurit, resurssien grid-tyyppinen 
virtualisointi, erityisalakohtaiset 
kehitysympäristöt mukaan luettuina, 
verkkokeskeiset käyttöjärjestelmät; avoimen 
lähdekoodin ohjelmistot; avoimet 
kehitysympäristöt ja yhteistyöratkaisut 
ohjelmistojen, palvelujen ja järjestelmien 
kehittämiseen ja validointiin; 
kokoonpanovälineet, ohjelmointikielet 
mukaan luettuina; kompleksisten 
järjestelmien emergentin käyttäytymisen 
hallinta; laajamittaisten, hajautettujen ja 
ajoittaisesti yhteenkytkettyjen järjestelmien 
ja palvelujen luotettavuuden ja 
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todentaminen, dynaamiset turvallisuus- ja 
luotettavuusperiaatteet, luotettavuuden ja 
luottamuksen metamallit. 

vikasietoisuuden parantaminen; suojatut ja 
luotetut järjestelmät ja palvelut, mukaan 
luettuina yksityisyyttä suojaava 
pääsynvalvonta ja todentaminen, dynaamiset 
turvallisuus- ja luotettavuusperiaatteet, 
luotettavuuden ja luottamuksen metamallit.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 310
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 6 luetelmakohta 

– Simulointi, visualisointi, vuorovaikutus ja 
virtuaalivahvisteinen todellisuus. Välineet 
mallintamiseen, simulointiin, 
visualisaatioon, vuorovaikutukseen, 
virtuaaliseen, virtuaalivahvisteiseen ja 
virtuaalisuutta ja reaalisuutta yhdistävään 
todellisuuteen sekä niiden integraatioon 
kokonaisvaltaisissa ympäristöissä; välineet 
tuotteiden, palvelujen ja audiovisuaalisen 
digimedian innovatiiviseen suunnitteluun; 
luonnollisemmat, intuitiiviset ja 
helppokäyttöiset käyttöliittymät ja uudet 
tavat toimia vuorovaikutuksessa 
teknologian, koneiden ja laitteiden ja muiden 
käyttöesineiden kanssa; monikieliset ja 
automaattiset konekääntämisjärjestelmät.

– Simulointi, visualisointi, vuorovaikutus ja 
virtuaalivahvisteinen todellisuus. Välineet 
mallintamiseen, simulointiin, 
visualisaatioon, vuorovaikutukseen, 
virtuaaliseen, virtuaalivahvisteiseen ja 
virtuaalisuutta ja reaalisuutta yhdistävään 
todellisuuteen sekä niiden integraatioon 
kokonaisvaltaisissa ympäristöissä; välineet 
tuotteiden, palvelujen ja audiovisuaalisen 
digimedian innovatiiviseen suunnitteluun; 
luonnollisemmat, intuitiiviset ja 
helppokäyttöiset käyttöliittymät ja uudet 
tavat toimia vuorovaikutuksessa 
teknologian, koneiden ja laitteiden ja muiden 
käyttöesineiden kanssa kieliteknologia,
monikieliset ja automaattiset 
konekääntämisohjelmat mukaan luettuina.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 311
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 6 a luetelmakohta (uusi)

– Siirtyminen neljännen sukupolven 
matkapuhelinjärjestelmään ja siitä 
eteenpäin asiaan liittyviin uraa uurtaviin 
digitaalisten siirtojen ja antennien 
teknologioihin.

Or. it

Perustelu

Japanissa neljännen sukupolven järjestelmiä on tutkittu ja määritetty runsaasti, kun taas 
Euroopassa ollaan jälkijunassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 312
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 6 a luetelmakohta (uusi)

– Yksilöllinen elämänlaatu: tiedonsaannin 
parantaminen ja mahdollisuus käyttää 
tutkimustietoa, (verotusjärjestelmän 
kaltaisten) välttämättömien julkisten 
palvelujen sekä laajasti käytettyjen 
yksityisten palvelujen saatavuus 
(viihdeteollisuus, pankkipalvelut jne.).

Or. en

(Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 642.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 313
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Teknologioiden integrointi, 1 a 

luetelmakohta (uusi)

– Innovatiivisten kaupunkien 
kehittämiseen myönnettävä tuki: 
paikallisviranomaisten sekä yliopistojen ja 
yksityisten tiedontarjoajien menettelytavat 
ja strategiat, jotta ne voivat osallistua tieto-
ja viestintätekniikan käytön lisäämiseen 
sekä kansalaisille ja liikeyrityksille 
tarjottavien palvelujen 
uudenaikaistamiseen.

Or. it

Perustelu

Kaupungit ovat avainasemassa tieto- ja viestintätekniikkaa koskevien kokonaistavoitteiden 
saavuttamisessa ja erityisesti silloin, kun on kyse innovaatioiden lisäämisestä tieto- ja 
viestintätekniikan käytön kautta; varmistettaessa, että tieto- ja viestintätekniikan edistyminen 
tuo nopeasti hyötyä Euroopan kansalaisille ja liikeyrityksille; tuotettaessa luotettavia ja 
mukautettavia tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia sovelluksia, ratkaisuja ja palveluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 314
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Teknologioiden integrointi, 2 

luetelmakohta 

– Kotiympäristöt. Viestintä, seuranta, 
hallinta ja apu kotona, rakennuksissa ja 
julkisissa tiloissa; kaikkien laitteiden 
saumaton yhteentoimivuus ja käyttö ottaen 
huomioon kustannustehokkuus, 
kohtuuhintaisuus ja käytettävyys; uudet 
palvelut ja vuorovaikutteisen digisisällön ja -
palvelujen uudet muodot; tiedonsaanti ja -
hallinta.

– Kotiympäristöt. Viestintä, seuranta, 
hallinta ja apu kotona, rakennuksissa ja 
julkisissa tiloissa; kaikkien laitteiden 
saumaton yhteentoimivuus ja käyttö ottaen 
huomioon kustannustehokkuus, 
kohtuuhintaisuus ja käytettävyys; uudet 
palvelut, vapaa-aikaan liittyvät palvelut 
mukaan luettuina, ja vuorovaikutteisen 
digisisällön ja -palvelujen uudet muodot; 
tiedonsaanti ja -hallinta.

Or. es

Perustelu

Tällä korjataan aikaisempi tarkistus 85, jotta käsite rajattaisiin vapaa-aikaan, johon 
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epäilemättä kuuluu viihde.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 315
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Teknologioiden integrointi, 2 

luetelmakohta 

– Kotiympäristöt. Viestintä, seuranta, 
hallinta ja apu kotona, rakennuksissa ja 
julkisissa tiloissa; kaikkien laitteiden 
saumaton yhteentoimivuus ja käyttö ottaen 
huomioon kustannustehokkuus, 
kohtuuhintaisuus ja käytettävyys; uudet 
palvelut ja vuorovaikutteisen digisisällön ja -
palvelujen uudet muodot; tiedonsaanti ja -
hallinta.

– Kotiympäristöt. Viestintä, seuranta, 
hallinta ja apu kotona, rakennuksissa ja 
julkisissa tiloissa; kaikkien laitteiden 
saumaton yhteentoimivuus ja käyttö ottaen 
huomioon kustannustehokkuus, 
kohtuuhintaisuus, käytettävyys ja 
turvallisuus; uudet palvelut ja 
vuorovaikutteisen digisisällön ja -palvelujen 
uudet muodot, viihdepalvelut mukaan 
luettuina; tiedonsaanti ja -hallinta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 316
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Teknologioiden integrointi, 3 

luetelmakohta 

– Robottijärjestelmät. Joustavat ja 
luotettavat robottijärjestelmät, jotka toimivat 
ihmisympäristöissä ja järjestämättömissä 
ympäristöissä sekä yhteistyössä ihmisten 
kanssa; verkotetut ja yhteistyössä toimivat 
robotit; miniatyrisoidut robotit; integroitujen 
robottijärjestelmien modulaarinen 
suunnittelu ja mallintaminen.

– Robottijärjestelmät. Joustavat ja 
luotettavat robottijärjestelmät, jotka toimivat 
ihmisympäristöissä ja järjestämättömissä 
ympäristöissä sekä yhteistyössä ihmisten 
kanssa; verkotetut ja yhteistyössä toimivat 
robotit; miniatyrisoidut robotit; ihmisen 
kaltainen robottiteknologia; integroitujen 
robottijärjestelmien modulaarinen 
suunnittelu ja mallintaminen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 317
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 

luetelmakohta, 1 alakohta 
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– Terveys. Henkilökohtaiset, 
häiritsemättömät järjestelmät, joiden avulla 
kansalaiset voivat hallita hyvinvointiaan 
(esim. päälle puettavat tai kehoon asetettavat 
terveyttä tukevat seurantalaitteet ja 
autonomiset järjestelmät); kehittyvät 
tekniikat, kuten molekyylikuvantaminen, 
ennaltaehkäisyn tehostamiseksi ja 
lääkityksen yksilöllistämiseksi; terveyttä 
koskevan tietämyksen muodostaminen 
(knowledge discovery) ja soveltaminen 
kliinisissä käytännöissä; elinten toimintojen 
mallintaminen ja simulointi; mikro- ja 
nanorobottilaitteet mahdollisimman vähän 
invasiivisia kirurgisia ja hoitosovelluksia 
varten.

– Terveys. Henkilökohtaiset, 
häiritsemättömät järjestelmät, joiden avulla 
kansalaiset voivat hallita hyvinvointiaan 
(esim. päälle puettavat tai kehoon asetettavat 
terveyttä tukevat seurantalaitteet ja 
autonomiset järjestelmät); kehittyvät 
tekniikat, kuten molekyylikuvantaminen, 
ennaltaehkäisyn tehostamiseksi ja 
lääkityksen yksilöllistämiseksi; terveyttä 
koskevan tietämyksen muodostaminen 
(knowledge discovery) ja soveltaminen 
kliinisissä käytännöissä; elinten toimintojen 
mallintaminen ja simulointi; mikro- ja 
nanorobottilaitteet mahdollisimman vähän 
invasiivisia kirurgisia ja hoitosovelluksia 
varten; havaitsemisen ja kliinisten 
päätösten tietokoneavusteiset 
tukijärjestelmät, jotka johtavat 
luotettavampaan diagnoosiin ja työnkulun 
parantamiseen, jotka mahdollisesti johtavat 
tautikohtaisiin asiantuntijajärjestelmiin, 
joissa käytetään integraalista hoitokiertoa, 
ja käytetään hyväksi kerääntynyttä 
potilastietoa, sekä mallia, joka perustuu 
tiedonlouhinnan avulla saatuun tauteja 
koskevaan tietämykseen, bioinformatiikka 
ja systeemibiologia; yritysten tieto- ja 
viestintäjärjestelmät, jotka lisäävät 
tehokkuutta ja vähentävät hoitovirheitä 
sairaalassa ja sairaanhoidossa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 318
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 

luetelmakohta, 3 alakohta 

– Osallisuus. Tavoitteena on valtaistaa 
yksilöt ja heidän yhteisönsä ja parantaa 
kaikkien kansalaisten tasapuolista 
osallistumista tietoyhteiskuntaan ja samalla 
ehkäistä vammaisuudesta, heikosta 
taitotasosta, köyhyydestä, maantieteellisestä 
eristyneisyydestä, kulttuurista, sukupuolesta 
tai iästä johtuvat digitaalikuilut tukemalla 

– Osallisuus: Tavoitteena on valtaistaa 
yksilöt ja heidän yhteisönsä ja parantaa 
kaikkien kansalaisten tasapuolista 
osallistumista tietoyhteiskuntaan ja samalla 
ehkäistä vammaisuudesta, heikosta 
taitotasosta, köyhyydestä, maantieteellisestä 
eristyneisyydestä, kulttuurista, sukupuolesta 
tai iästä johtuvat digitaalikuilut tukemalla 
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aputeknologiaa, edistämällä itsenäistä 
elämistä, parantamalla tietotekniikkataitoja 
ja kehittämällä kaikille suunniteltuja 
(design-for-all) tuotteita ja palveluja.

aputeknologiaa, edistämällä itsenäistä 
elämistä (esimerkiksi kotihoitoteknologian 
ja -palvelujen avulla), parantamalla 
tietotekniikkataitoja ja kehittämällä kaikille 
suunniteltuja (design-for-all) tuotteita ja 
palveluja.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 319
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 

luetelmakohta, 4 alakohta 

– Liikkuvuus. Integroidut tieto- ja 
viestintätekniikkapohjaiset ajoneuvojen 
turvajärjestelmät, jotka perustuvat avoimiin, 
käyttövarmoihin ja luotettaviin 
arkkitehtuureihin ja rajapintoihin; 
yhteentoimivat ja yhteistyössä toimivat 
liikenteen tehokkuus- ja 
turvallisuusjärjestelmät, jotka perustuvat 
ajoneuvojen väliseen ja ajoneuvojen ja 
liikenneinfrastruktuurien väliseen viestintään 
ja joihin on integroitu tarkkoja ja 
käyttövarmoja paikannustekniikoita; 
personoidut, paikkamukautuvat 
henkilökohtaista navigointia palvelevat ja 
multimodaaliset palvelut, mukaan luettuina 
älykkäät matkailupalveluratkaisut. 

– Liikkuvuus. Integroidut tieto- ja 
viestintätekniikkapohjaiset ajoneuvojen 
turvajärjestelmät, jotka perustuvat avoimiin, 
käyttövarmoihin ja luotettaviin 
arkkitehtuureihin ja rajapintoihin; 
yhteentoimivat ja yhteistyössä toimivat 
liikenteen tehokkuus- ja 
turvallisuusjärjestelmät, jotka ovat 
ympäristöystävällisiä ja perustuvat 
ajoneuvojen väliseen ja ajoneuvojen ja 
liikenneinfrastruktuurien väliseen viestintään 
ja joihin on integroitu tarkkoja ja 
käyttövarmoja paikannus- ja 
navigointitekniikoita; personoidut, 
paikkamukautuvat henkilökohtaista 
navigointia palvelevat ja multimodaaliset 
palvelut, mukaan luettuina älykkäät 
matkailupalveluratkaisut;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 320
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 

luetelmakohta, 5 a alakohta (uusi) 

– Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen 
siirto kulttuurialan taloudellisten 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi 
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(mukaan lukien kulttuuriperintö, 
alueellinen kehitys ja matkailu) ja 
työllisyyden lisäämiseksi näillä aloilla; on 
harkittava julkisten (paikallis- ja aluetason 
sekä kansallisen tason) elinten ja 
yksityisten järjestöjen (erityisesti pk-
yritysten) välisiä kumppanuuksia.

Or. en

Tämä tarkistus korvaa 7. puiteohjelmaa koskevaan Jerzy Buzekin mietintöluonnokseen tehdyn 
tarkistuksen 680. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 321
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 a 

luetelmakohta (uusi)

– Uudet tieto- ja viestintätekniikkaa 
koskevat liiketoimintamallit: suunnitellaan 
ja määritellään tieto- ja 
viestintätekniikkaan tarkoitettuja uusia 
liiketoimintamalleja toimimalla 
yhteistyössä aloilla, joilla tieto- ja 
viestintätekniikka on ratkaisevassa 
asemassa tuotantoa ja palveluja koskevan
lähestymistavan muuttamisessa (esim. 
liikenne, terveydenhuolto, energia ja 
ympäristö). [Tämän yhteisen tutkimuksen 
kautta käynnistettyjä hankkeita olisi 
kokeiltava erityistilanteissa. Yhteisiä 
ponnisteluja olisi tuettava liitteessä I 
mainitun useampia eri aihealueita 
koskevan lähestymistavan kautta.]

Or. it

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikalle on syntymässä uusia mahdollisuuksia ilmenevien sosiaalis-
taloudellis-ympäristöllisten ongelmien myötä. Erityisesti liikenne-, terveydenhuolto- ja 
energia-aloilla voidaan hyötyä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisesta soveltamisesta. 
Näiden uusien sovellusten toteuttaminen edellyttää, että on määritettävä uusia 
liiketoimintamalleja ja arvoketjuja, jotta rohkaistaan investointeihin asiaan liittyviin 
innovaatioaloitteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 322
Liite I, Aihealueet, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 2 

luetelmakohta, 1 alakohta 

– Vuorovaikutteisen, epälineaarisen ja 
itsesopeutuvan sisällön uudet muodot; 
luovuus ja rikkaammat käyttäjäkokemukset; 
monimediasisällön räätälöinti ja tarjonta; 
täysdigitaalisen sisällöntuotannon ja -
hallinnan yhdistäminen kehittyviin 
semanttisiin teknologioihin; 
käyttäjälähtöinen sisällön käyttö, sisältöön 
pääsy ja sisällön luominen. 

– Vuorovaikutteisen, epälineaarisen ja 
itsesopeutuvan sisällön uudet muodot; 
luovuus ja rikkaammat käyttäjäkokemukset, 
viihde ja design mukaan luettuna; 
monimediasisällön räätälöinti ja tarjonta; 
täysdigitaalisen sisällöntuotannon ja -
hallinnan yhdistäminen kehittyviin 
semanttisiin teknologioihin; 
käyttäjälähtöinen sisällön käyttö, sisältöön 
pääsy ja sisällön luominen. 

Or. en


