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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 19
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Euroopan komission olisi vastattava 
tämän erityisohjelman täytäntöönpanosta, ja 
sen olisi taattava Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyys ja 
riippumattomuus sekä sen toiminnan 
tehokkuus.

(6) Euroopan komission olisi vastattava 
tämän erityisohjelman täytäntöönpanosta 
viimeistään vuonna 2010 päättyvän 
kokeiluvaiheen ajan, ja sen olisi taattava 
Euroopan tutkimusneuvoston itsenäisyys ja 
riippumattomuus sekä sen toiminnan 
tehokkuus.

Or. fr

Perustelu

On tärkeätä löytää Euroopan tutkimusneuvostolle paras toimintamekanismi, jossa tehokkuus, 
itsenäisyys ja riippumattomuus yhdistyvät. Tämän olisi tapahduttava kokeiluvaiheen aikana.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 20
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Komissio teettää riippumattoman 
arvioinnin Euroopan tutkimusneuvoston 
toiminnasta. Tämän arvioinnin perusteella
sekä ottaen huomioon ne kokemukset, jotka 
saadaan Euroopan tutkimusneuvostoa 
koskevien perusperiaatteiden 
toteutumisesta, olisi viimeistään vuonna 
2010 harkittava mahdollisuutta muuttaa
Euroopan tutkimusneuvosto oikeudellisesti 
riippumattomaksi rakenteeksi, jonka 
oikeusperustana voisi olla 
perustamissopimuksen 171 artikla.

Kokeiluvaiheen aikana, joka päättyy 
viimeistään vuonna 2010, komissio teettää 
riippumattoman arvioinnin Euroopan 
tutkimusneuvoston toiminnasta.
Samanaikaisesti komissio tekee 
yhteispäätösmenettelyssä kaikki tarvittavat 
aloitteet, jotta Euroopan 
tutkimusneuvostosta tehdään 
oikeudellisesti riippumaton ja itsenäinen 
rakenne.

Or. fr

Perustelu

On tärkeätä löytää Euroopan tutkimusneuvostolle paras toimintamekanismi, jossa tehokkuus, 
itsenäisyys ja riippumattomuus yhdistyvät; näin varmistaen, että Euroopan tutkimusneuvosto 
edustaisi laajalti tieteellistä yhteisöä. Tämän olisi tapahduttava kokeiluvaiheen aikana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 21
3 artiklan 1 kohta

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

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. 
Ohjelmasta ei rahoiteta 
alkiontutkimushankkeita eikä alkioiden 
kantasoluilla tehtäviä tutkimushankkeita, 
koska ne ovat kiellettyjä useissa 
jäsenvaltioissa perusihmisoikeuksiin 
liittyvien näkökohtien ja perustuslaillisten 
periaatteiden perusteella.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Herbert Reul ja Christian Ehler

Tarkistus 22
3 artiklan 2 kohta

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

2. Osallistujien on eettisesti arkaluontoisten 
tutkimushankkeiden yhteydessä saatava 
asianomaisilta kansallisilta tai paikallisilta 
eettisiltä toimikunnilta hyväksyntä tai lupa 
ennen hankkeiden käynnistämistä. Lisäksi 
komissio tutkii hankkeet järjestelmällisesti 
ja antaa vuosittain selvityksen neuvostolle 
ja parlamentille. Poikkeuksellisissa oloissa 
eettinen tutkinta voidaan tehdä hankkeen 
aloittamisen jälkeen. 

– lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,
– 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.

Or. en

Perustelu
Tämä tarkistus esitettiin samassa sanamuodossa puiteohjelman yhteydessä. Tämä kysymys 
olisi ratkaistava puiteohjelman yhteydessä, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitetään 
myös erityisohjelmien kohdalla.

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

Tarkistus 23
3 artiklan 2 kohta

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

– lisääntymistarkoituksessa tehtävään – ihmisalkioiden kloonaukseen tähtäävä 
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ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus, 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.

– tutkimusta, jossa tuhotaan ihmisalkioita 
tai jossa käytetään ihmisalkioiden 
kantasoluja.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus esitettiin samassa sanamuodossa puiteohjelman yhteydessä. Tämä kysymys 
olisi ratkaistava puiteohjelman yhteydessä, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitetään 
myös erityisohjelmien kohdalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 24
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Erityisohjelmasta ei rahoiteta:
– tutkimushankkeita, jotka on 
perusihmisoikeuksiin liittyvien näkökohtien 
ja perustuslaillisten periaatteiden 
perusteella kielletty jäsenvaltioissa,
– tutkimushankkeita, jotka vaarantavat 
ihmisarvoon liittyvät perusarvot,
– ihmisalkioiden kloonaukseen tähtääviä 
menetelmiä,
– puuttumista ihmisen iturataan, eikä
– alkioiden ja alkion kantasolujen käyttöä 
ja tuotantoa tieteelliseen tutkimuskäyttöön, 
sillä ihmiset ovat itsetarkoituksellisia 
olentoja, eikä ihmiskehoa pitäisi käyttää 
kaupallisiin tarkoituksiin. 
Kimairojen tutkimusta ei rahoiteta suorasti 
eikä epäsuorasti. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Christian 
Ehler ja Paul Rübig

Tarkistus 25
3 artiklan 3 kohta 

3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta: 3. Jos teknologia on ristiriidassa eettisen 
näkemyksen kanssa (esimerkiksi alkioiden 
kantasoluilla tehtävä tutkimus; tutkimus, 
jossa käytetään koeputkihedelmöityksellä 
aikaansaatuja ylimääräisiä alkioita; 
kysymykset, joita syntyy geneettisten 
tietojen käytöstä tilanteissa, joissa hoitoa ei 
ole olemassa), yhteisö asettaa etusijalle 
tutkimushankkeet, joissa esitetään 
vaihtoehto näille eettisesti ristiriitaisille 
tekniikoille, esimerkiksi tutkimus, jossa 
käytetään aikuisten kantasoluja ja 
napanuoran kantasoluja, 
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

Perustelu

Tämä tarkistus esitettiin samassa sanamuodossa puiteohjelman yhteydessä. Tämä kysymys 
olisi ratkaistava puiteohjelman yhteydessä, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitetään 
myös erityisohjelmien kohdalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 26
3 artiklan 3 kohdan 1 a luetelmakohta (uusi)

– alkiontutkimusta tai alkioiden 
kantasoluilla tehtävää tutkimusta, joka on 
ihmisoikeuksiin liittyvien perusnäkökohtien 
ja perustuslaillisisten periaatteiden 
perusteella kielletty useissa jäsenvaltioissa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 27
3 artiklan 3 kohdan 2 luetelmakohta

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

– tutkimushankkeita, jotka vaarantavat 
toissijaisuusperiaatteen sekä uhkaavat 
ihmisarvon ja ihmisen, erityisesti naisen, 
kehon käytön kaupallistumisen estämisen 
kaltaisia arvoja.

Or. en

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

Tarkistus 28
3 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 
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ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, eikä 
tutkimusta, jossa käytetään näiden 
alkioiden soluja, eikä
– 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

Tämä tarkistus esitettiin samassa sanamuodossa puiteohjelman yhteydessä. Tämä kysymys 
olisi ratkaistava puiteohjelman yhteydessä, mutta johdonmukaisuuden vuoksi se esitetään 
myös erityisohjelmien kohdalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 29
4 artiklan 1 kohta

1. Erityisohjelman täytäntöönpanosta 
vastaa komissio.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 30
4 artiklan 3 kohta 

3. Euroopan tutkimusneuvosto muodostuu 
riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta 
ja sitä tukevasta erityisestä 
täytäntöönpanorakenteesta siten kuin 
liitteessä I selostetaan. Euroopan 
tutkimusneuvosto noudattaa toiminnassaan 

3. Euroopan tutkimusneuvosto muodostuu 
riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta 
ja sitä tukevasta erityisestä 
täytäntöönpanorakenteesta sekä neuvoa-
antavasta paneelista siten kuin liitteessä I 
selostetaan. Euroopan tutkimusneuvosto 
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tieteen huippulaadun, itsenäisyyden, 
tehokkuuden ja avoimuuden periaatteita.

noudattaa toiminnassaan tieteen 
huippulaadun, itsenäisyyden, tehokkuuden, 
avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteita.

Or. en

Perustelu

Neuvoa-antavan paneelin perustamisen kautta luotaisiin hyödyllinen linkki Euroopan 
tutkimusneuvoston, EU:n toimielinten, tiedeyhteisön ja yleisön välille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 31
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Euroopan tutkimusneuvosto varmistaa, 
että erityisohjelman toteuttaminen 
tapahtuu sopusoinnussa työohjelman ja 
4 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen 
periaatteiden sekä tieteellisen neuvoston 
määrittämien menetelmien ja kantojen 
kanssa sellaisina kuin ne on määritelty 
5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa. 
Euroopan tutkimusneuvosto varmistaa, että 
täytäntöönpanorakenne noudattaa tarkasti, 
tehokkaasti ja tarvittaessa joustavasti 
tämän erityisohjelman tavoitteita ja 
vaatimuksia.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 32
4 artiklan 4 kohta 

4. Komissio takaa Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden sekä varmistaa, että 
tutkimusneuvostolle uskotut tehtävät 

4. Komissio takaa Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden.
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suoritetaan asianmukaisesti.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 33
5 artiklan 1 kohta 

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
komission nimittämät arvostetut 
tiedemiehet, insinöörit ja tutkijat, jotka 
toimivat yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja.

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
Euroopan tutkimusneuvoston nimittämät 
arvostetut tiedemiehet, insinöörit ja tutkijat, 
jotka toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 34
5 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Tieteellisen neuvoston jäsenten 
toimikausi on vain kolme vuotta ja heidät 
on mahdollista valita uudelleen vain kaksi 
kertaa. Jäsenten valinnassa käytetään 
kiertojärjestelmää siten, että jokaisessa 
vaalissa kolmasosa jäsenistä on valittava 
uudelleen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 35
5 artiklan 4 a kohta (uusi)
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4 a. Euroopan tutkimusneuvosto laatii 
työohjelman erityisohjelman 
täytäntöönpanoa varten, määritellen 
yksityiskohtaisemmin tavoitteet sekä 
tieteelliset ja teknologiset painopisteet, 
jotka on esitelty liitteessä I, vastaavan 
rahoitusjärjestelyn sekä täytäntöönpanon 
aikataulun.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 36
5 artiklan 4 b kohta (uusi)

4 b. Työohjelmassa otetaan huomioon 
tieteen ja teknologian tila Euroopassa sekä 
ennakoidaan tulevaa kehitystä. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski
Tarkistus 37

5 artiklan 3 kohdan a alakohta 

a) laatii erityisohjelman täytäntöönpanoa 
varten työohjelman, joka vahvistetaan 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

a) laatii erityisohjelman täytäntöönpanoa 
varten työohjelman, joka vahvistetaan 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa tehtävien
ehdotusten arviointiperiaatteet ja 
hankkeiden valintakriteerit; yksittäisten 
hankkeiden kohdalla sovelletaan 
ainoastaan laatukriteeriä, sen sijaan 
koordinointi- ja tukitoimiin voidaan 
soveltaa hankkeisiin liittyviä kriteerejä;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 38
5 artiklan 3 kohdan b alakohta 

b) laatii vertaisarvioinnin ja ehdotusten 
arvioinnin menetelmät, joiden mukaisesti 
rahoitettavat ehdotukset valitaan

b) laatii vertaisarvioinnin ja ehdotusten 
arvioinnin menetelmät sekä periaatteet, 
joiden mukaisesti rahoitettavat ehdotukset 
valitaan

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 39
5 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komissio nimittää tieteellisen 
neuvoston jäsenet riippumattoman ja 
avoimen nimeämismenettelyn pohjalta.
Heidän toimikautensa pituus on 
korkeintaan neljä vuotta ja heidät voidaan 
valita yhden kerran uudelleen.

Or. fr

Perustelu

Tieteellisen neuvoston jäsenten nimittämisessä on noudatettava riippumattomuuden ja 
avoimuuden periaatteita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 40
6 artiklan 1 kohta 

1. Komissio vahvistaa erityisohjelman 
toteuttamiseksi laaditun työohjelman, jossa 
määritellään yksityiskohtaisemmin 
liitteessä I esitetyt tavoitteet ja tieteelliset ja 
teknologiset painopisteet, niitä varten 
osoitettava rahoitus sekä toimien 
toteutusaikataulu.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 41
6 artiklan 2 kohta 

2. Työohjelmassa otetaan huomioon tieteen 
ja teknologian tila Euroopassa sekä 
ennakoidaan tulevaa kehitystä. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 42
6 artiklan 3 kohta 

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa tehtyjä 
ehdotuksia sekä valittaessa tuettavat 
hankkeet. Yksittäisten tutkimushankkeiden 
osalta ainoana perusteena on tutkimuksen 
laadukkuus. Koordinointi-ja tukitoimien 
yhteydessä voidaan soveltaa hankkeen 
ominaisuuksiin liittyviä perusteita.

Poistetaan.
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Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 43
6 artiklan 4 kohta 

4. Komissio varmistaa, että erityisohjelma 
pannaan täytäntöön työohjelman ja 4 
artiklan 3 kohdassa mainittujen 
periaatteiden mukaisesti sekä noudattaen 
niitä menetelmiä ja näkökantoja, jotka 
tieteellinen neuvosto on määrittänyt 
5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan 
nojalla. Komissio varmistaa, että Euroopan 
tutkimusneuvoston täytäntöönpanorakenne 
noudattaa tarkasti, tehokkaasti ja riittävän 
joustavasti yksinomaan tämän 
erityisohjelman tavoitteita ja vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 44
8 artikla

8 artikla Poistetaan.

1. Komissiota avustaa komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa 
säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
7 artiklan 3 kohdan säännökset.
3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa 
säädettyä hallintomenettelyä ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 7 artiklan 
3 kohdan säännökset.
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4. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa 
säädettyä sääntelymenettelyä.
5. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan 
kaksi kuukautta.
6. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
komitealle erityisohjelman 
täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 45
Liite I, Toimet, 1 a kohta (uusi)

Tutkimus- ja teknologia-aiheita, jotka ovat 
relevantteja useamman kuin yhden 
aihealueen kannalta, voidaan tarkastella 
yhteisesti useampien eri aihealueiden 
näkökulmasta, ja näin edistetään 
monitieteisyyttä. Tieteidenvälisyyden kautta 
käsitellään haasteita, joita ongelmien, myös 
temaattisiin painopistealueisiin liittyvien 
ongelmien, monimutkaisuus aiheuttaa, kun 
useimpien näiden ongelmien kohdalla 
yksitieteellisellä lähestymistavalla ei pystytä 
tuottamaan olennaista tieteellistä edistystä 
ja sillä estetään tulosten soveltaminen 
sosiaalisen, ympäristöllisen tai 
taloudellisen edistyksen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-antavan komitean asiakirjassa (EURAB 04.009, 
huhtikuu 2004) todetaan, että tieteidenvälisyys on oleellisen tärkeää Euroopan pitämisessä 
tieteellisen ja teknologisen tutkimuksen kärjessä ja että tutkimuksen tieteidenvälisyys on 
edistyksen välttämätön piirre tieteellisessä tutkimuksessa.
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Tätä tieteessä ja teknologiassa yleistä kysymystä ei voida jättää huomiotta seitsemännessä 
puiteohjelmassa. Tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, joilla tieteidenvälisyyttä ja monitieteisyyttä 
vahvistetaan ohjelmissa ja hankkeissa.

Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen AM 1065.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 46
Liite I, Ohjelman täytäntöönpano

Komissio perustaa aluksi tämän 
erityisohjelman täytäntöönpanoa varten 
ERC:n rakenteen kaksi perusosaa,
riippumattoman tieteellisen neuvoston ja 
erityisen täytäntöönpanorakenteen.

Komissio perustaa aluksi tämän 
erityisohjelman täytäntöönpanoa varten 
Euroopan tutkimusneuvoston, joka 
nimittää riippumattoman tieteellisen 
neuvoston ja erityisen 
täytäntöönpanorakenteen.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 47
Liite I, Tieteellinen neuvosto, 1 kohta 

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja. Komissio nimittää tieteellisen 
neuvoston jäsenet sen jälkeen, kun heidät on 
valittu riippumattomalla menettelyllä.

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja. Euroopan tutkimusneuvosto nimittää 
tieteellisen neuvoston jäsenet sen jälkeen, 
kun heidät on valittu riippumattomalla 
menettelyllä.

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 48
Liite I, Tieteellinen neuvosto, 1 kohta 

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja. Komissio nimittää tieteellisen 
neuvoston jäsenet sen jälkeen, kun heidät 
on valittu riippumattomalla menettelyllä.

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja. 

Tiedeyhteisö valitsee jäsenet niiden yleisten 
perusteiden mukaisesti, sellaisten kuten 
asiantuntemus, monitieteisyys, 
potentiaalisen panoksen painoarvo ja 
riippumattomuus, jotka Euroopan unionin 
lainsäätäjä on asettanut
yhteispäätösmenettelyssä, ja komissio 
nimittää jäsenet muodollisesti.
Tieteellisen neuvoston jäsenten on 
nautittava vertaistensa täyttä tunnustusta ja 
oltava riippumattomia suhteessa kaikkiin 
eturistiriitoihin. 
Sekä tieteellisen neuvoston että sen 
jäsenten vastuu perustuu 
käytännesääntöihin. 
Tieteellisen neuvoston jäsenten 
toimikauden kesto on korkeintaan neljä 
vuotta ja heidät voidaan nimetä uudelleen 
vielä yhdelle toimikaudelle. Kahden vuoden 
välein puolet tieteellisen neuvoston 
jäsenistä vaihtuu uusiin; puolet lähtevistä 
jäsenistä voidaan nimetä uudelleen 
Euroopan tutkimusneuvoston työn 
jatkuvuuden varmistamiseksi.
Tieteellinen neuvosto muun muassa vastaa 
täysin päätöksistä, jotka koskevat sitä, 
minkä tyyppistä tutkimusta rahoitetaan, ja 
toimii laadun takaajana tieteellisestä 
näkökulmasta. Sen tehtäviin kuuluvat 
vuosittaisen työohjelman laadinta, 
vertaisarviointiprosessin vahvistaminen 
sekä ohjelman toteutuksen seuranta ja 
laadunvalvonta tieteellisestä näkökulmasta.
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Or. fr

Perustelu

Tieteellisen neuvoston jäsenten on noudatettava käytännesääntöjä, jotka takaavat heidän 
riippumattomuutensa. Jäsenten vaihtuminen kiertävällä järjestelmällä mahdollistaa työn 
jatkuvuuden takaamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 49
Liite I, Täytäntöönpanorakenne

Täytäntöönpanorakenne vastaa kaikista 
hallinnolliseen täytäntöönpanoon ja 
ohjelman toteuttamiseen liittyvistä asioista 
vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Se 
toteuttaa arviointimenettelyt, 
vertaisarvioinnin sekä valintaprosessin 
tieteellisen neuvoston vahvistamien 
periaatteiden mukaisesti ja huolehtii 
apurahojen taloudellisesta ja tieteellisestä 
hallinnoinnista.

Tieteellisen neuvoston jäsenten avoimen ja 
julkisen menettelyn kautta valitsemat 
väliaikaiset tieteelliset toimihenkilöt 
toimivat tieteellisen neuvoston tukena.

Euroopan tutkimusneuvostoa johtaa joko 
tähän tehtävään palkattu henkilöstö tai 
EU:n toimielimistä tähän tehtävään 
komennuksen saanut henkilöstö, ja 
johtohenkilöstöä on ainoastaan todellisten 
hallinnollisten tarpeiden verran, jotta 
varmistetaan tehokkaan hallinnon 
kannalta välttämätön vakaus ja jatkuvuus.

Or. en

Perustelu

Tieteellisen neuvoston on välttämätöntä valita omat toimihenkilönsä avoimen ja julkisen 
menettelyn kautta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 50
Liite I, Täytäntöönpanorakenne, 1 a kohta (uusi)

Täytäntöönpanorakenne raportoi 
säännöllisesti tieteelliselle neuvostolle.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 51
Liite I, alaotsikko Neuvoa-antava paneeli (uusi) (Täytäntöönpanorakenne-otsikon jälkeen)

Neuvoa-antava paneeli
Neuvoa-antava paneeli koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön jäsenistä, erityisesti niistä, 
jotka ovat osallistuneet Euroopan 
tutkimusneuvoston nimeämiskomitean 
työhön, rajoitetusta määrästä Euroopan 
komission, Euroopan unionin neuvoston ja 
Euroopan parlamentin edustajia sekä 
naisten etuja tieteen ja tutkimuksen parissa 
ajavasta edustajasta. Neuvoa-antava 
paneeli tukee tieteellisen neuvoston työtä ja 
edistää Euroopan tutkimusneuvoston etuja 
julkisuudessa. Se tapaa tieteellisen 
neuvoston vähintään kerran vuodessa, 
jolloin sille tiedotetaan Euroopan 
tutkimusneuvoston toiminnasta.

Or. en

Perustelu

Euroopan tiedeyhteisön jäsenistä, erityisesti niistä, jotka ovat osallistuneet Euroopan 
tutkimusneuvoston nimeämiskomitean työhön, sekä rajoitetusta määrästä komission, 
neuvoston ja parlamentin edustajia koostuvan neuvoa-antavan paneelin perustaminen on 
välttämätöntä Euroopan tutkimusneuvoston työtä sääntelevien periaatteiden noudattamisen 
varmistamiseksi. Neuvoa-antavan paneelin perustamisen kautta luotaisiin hyödyllinen linkki 
Euroopan tutkimusneuvoston, EU:n toimielinten, tiedeyhteisön ja yleisön välille. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 52
Liite I, Euroopan komission rooli

Euroopan komissio takaa ERC:n täyden 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden. Sen 
tehtävänä ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä on varmistaa, että ohjelma 
toteutetaan edellä esitettyjen tieteellisten 
tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaen 
niitä tieteen huippulaatua koskevia 
vaatimuksia, jotka itsenäisesti toimiva 
tieteellinen neuvosto on määrittänyt. 
Komission tehtävänä on erityisesti:

Euroopan komissio takaa ERC:n täyden 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden. Sen 
tehtävänä ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä on valvoa Euroopan 
tutkimusneuvoston toimintaa ainoastaan 
sen suhteen, että se on Euroopan unionin 
lainsäädännön ja normien mukaista. 
Mikäli komissio toteaa, että työohjelma ei 
ole yhteisön säännösten mukainen, se 
esittää julkisesti tämän 
yhteensopimattomuuden syyt.

• huolehtia erityisen 
täytäntöönpanorakenteen perustamisesta 
sekä tehtävien ja vastuiden siirtämisestä 
sille

Komissio antaa vuosittain neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille kertomuksen ERC:n 
toiminnasta.

• vahvistaa tieteellisen neuvoston laatima 
työohjelma sekä sen määrittämät 
täytäntöönpanomenetelmiä koskevat 
näkökannat
• varmistaa, että hanke-ehdotukset valitaan 
rahoitettaviksi yksinomaan siinä 
paremmuusjärjestyksessä, joka niille on 
määritetty vertaisarvioinnissa; jos 
vertaisarvioinnin perusteella määritettyyn 
paremmuusjärjestykseen tehdään 
muutoksia, tieteellisen neuvoston on 
erikseen hyväksyttävä ne
• tiedottaa säännöllisesti ohjelmakomitealle 
ohjelman täytäntöönpanosta
antaa vuosittain neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille kertomus ERC:n toiminnasta.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze
Tarkistus 53

Liite I, Euroopan komission rooli, 5 a luetelmakohta (uusi)

• nimetä täytäntöönpanorakenteen johtaja 
ja johtohenkilöstö yhteisymmärryksessä 
tieteellisen neuvoston kanssa.
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Or. fr

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

Tarkistus 54
Liite I, Eettiset näkökohdat, 1 kohta

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 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.

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 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. maaliskuuta 2005 ihmisen 
munasoluilla käytävästä kaupasta1 ja 
26. lokakuuta 2005 bioteknologisten 
keksintöjen patentoimisesta2 antama 
päätöslauselma sekä niissä maissa, joissa 
tutkimushankkeita toteutetaan, voimassa 
olevat lait ja asetukset.
________________ 
1Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0074.
2Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0407.

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

Tarkistus 55
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 56
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

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 57
Liite I, Eettiset näkökohdat , 3 kohta 
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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 58
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 
toteutuksen aikana.

Eettisesti arkaluontoisia 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. 
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 toteutuksen aikana.

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 59
Liite I, Eettiset näkökohdat , 5 kohta 

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

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosittain tämän alan 
toimistaan. Lisäksi komissio toimittaa 
pyynnöstä tietoja Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

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


