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Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 17
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Rekrytoitaessa tutkijoita ulkomailta 
(jäsenvaltioista tai kolmansista maista) olisi 
pyrittävä mukauttamaan työllistämistä 
koskevat viralliset ja taloudelliset 
olosuhteet yhteisön etuuskohtelun 
periaatteen mukaisesti. Kolmansista maista 
rekrytoituihin tutkijoihin ei pitäisi soveltaa 
suotuisampia ehtoja kuin uusista 
jäsenvaltioista lähtöisin oleviin tutkijoihin 
työntekijöiden liikkuvuutta koskevien 
väliaikaisten säännösten mukaisesti.

Or. pl
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Perustelu
Olisi korostettava, että jäsenvaltioiden välillä vallitsevien palkkoja ja 
sosiaaliturvasäännöksiä koskevien erojen vähentämisellä on merkittävä vaikutus tutkijoiden 
liikkuvuuden edistämiseen ja tästä koituvaan hyötyyn. Liikkuvuuden helpottamiseksi on 
ponnisteltava, ei vain itse tutkijoiden vaan myös heidän perheidensä hyväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 18
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Olisi myös toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi sekä ryhdyttävä tarvittaessa 
toimiin menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärin käytettyjen varojen 
perimiseksi takaisin Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002, Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen 
soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 
2002 annetun komission asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2342/2002 ja niiden 
mahdollisten tulevien muutosten sekä 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95 , komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten ja muiden 
väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä 
marraskuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1074/1999 
mukaisesti.

(11) Olisi myös toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet toisaalta myönnettyjen tukien 
tehokkuuden ja toisaalta varojen käytön 
tarkastamiseksi, väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi sekä tarvittaessa ryhdyttävä
toimiin menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärin käytettyjen varojen 
perimiseksi takaisin Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002, Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen 23 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 ja 
niiden mahdollisten tulevien muutosten sekä 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten ja muiden 
väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä 
marraskuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1074/1999 
mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu
Julkista rahoitusta myönnettäessä on toivottavaa varmistaa määrärahojen asianmukainen 
käyttö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 19
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Ohjelman täytäntöönpanossa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät seikat sekä 
muiden seikkojen ohella niiden tutkijoiden 
työehdot, työhönottoprosessien avoimuus 
sekä urakehitys, jotka otetaan 
työskentelemään tämän ohjelman toimien 
yhteydessä rahoitettavissa hankkeissa ja 
ohjelmissa. Näitä seikkoja koskevana 
ohjenuorana on eurooppalaisesta tutkijoiden 
peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstöstä 11 päivänä maaliskuuta 2005 
annettu komission suositus.

(13) Ohjelman täytäntöönpanossa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät seikat sekä 
muiden seikkojen ohella niiden tutkijoiden 
työehdot, toimet työelämän ja perhe-
elämän yhteen sovittamiseksi, mukaan 
lukien esimerkiksi osa-aikaiset apurahat, 
työhönottoprosessien avoimuus sekä 
urakehitys, jotka otetaan työskentelemään 
tämän ohjelman toimien yhteydessä 
rahoitettavissa hankkeissa ja ohjelmissa. 
Näitä seikkoja koskevana ohjenuorana on 
eurooppalaisesta tutkijoiden peruskirjasta ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstöstä 11 
päivänä maaliskuuta 2005 annettu komission 
suositus. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 20
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Tämä ohjelma myötäilee Euroopan 
tutkimuksen ja kehittämisen alan inhimillisiä 
voimavaroja koskevaa kokonaisvaltaista 
strategiaa ja tukee sen jatkokehitystä ja 
toteutusta asiakirjojen Eurooppalaisen 
tutkimusalueen liikkuvuusstrategia ja 
Tutkijat eurooppalaisella tutkimusalueella: 
yksi ammatti, monta uraa pohjalta. Lisäksi 
siinä otetaan huomioon 18 päivänä 
huhtikuuta 2005 annetut neuvoston 
päätelmät inhimillisistä voimavaroista 
tutkimuksen ja kehittämisen alalla,

(14) Tämä ohjelma myötäilee Euroopan 
tutkimuksen ja kehittämisen alan inhimillisiä 
voimavaroja koskevaa kokonaisvaltaista 
strategiaa ja tukee sen jatkokehitystä ja 
toteutusta asiakirjojen Eurooppalaisen 
tutkimusalueen liikkuvuusstrategia ja 
Tutkijat eurooppalaisella tutkimusalueella: 
yksi ammatti, monta uraa pohjalta. Lisäksi 
siinä otetaan huomioon 18 päivänä 
huhtikuuta 2005 annetut neuvoston 
päätelmät inhimillisistä voimavaroista 
tutkimuksen ja kehittämisen alalla,
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Jotta voidaan luoda todellinen 
eurooppalainen tutkimusalue, 
jäsenvaltioita kehotetaan panemaan 
täytäntöön tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö.

Or. it

Perustelu
Tutkijoiden peruskirja ja tutkijoiden työhönoton säännöstö ovat välttämättömiä välineitä 
tutkijoiden täysimääräisen liikkuvuuden edistämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 21
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Erityisohjelmalla "Ihmiset" pyritään 
lisäämään sekä määrällisesti että 
laadullisesti tutkimuksen ja teknologian 
alan inhimillisiä voimavaroja Euroopassa. 
On ratkaisevan tärkeää, että tieteellinen 
tutkimus tunnustetaan ja että sitä 
edistetään ammattiurana kannustimin, 
jotka ovat sen uuden aseman mukaisia. 
Tällä tavoin suosittaisiin perustutkimuksen 
huippuosaamisen ylläpitämistä ja 
teknologisen tutkimuksen johdonmukaista 
kehitystä sekä kannustettaisiin 
voimakkaasti eurooppalaisten tutkijoiden 
liikkuvuutta Euroopasta ja Eurooppaan. 
Lisäksi sillä autettaisiin luomaan oikeat 
olosuhteet, jotta parhaita ulkomaisia 
tutkijoita voidaan houkutella tekemään 
tutkimustyötä Euroopassa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 22
2 artiklan 1 kohta

Erityisohjelmassa tuetaan ”Ihmiset”-osioon 
kuuluvia toimia, joilla vankennetaan sekä 

Erityisohjelmassa tuetaan ”Ihmiset”-osioon 
kuuluvia toimia, joilla vankennetaan sekä 
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määrällisesti että laadullisesti tutkimuksen ja 
teknologian alan inhimillisiä voimavaroja 
Euroopassa. Tutkijoiden koulutusta ja 
urakehitystä tukevia toimia eli ”Marie Curie 
-toimia” tehostetaan keskittymällä entistä 
kohdennetummin osaamisen ja 
urakehityksen keskeisiin osatekijöihin ja 
tiivistämällä yhteyksiä kansallisiin 
järjestelmiin.

määrällisesti että laadullisesti tutkimuksen ja 
teknologian alan inhimillisiä voimavaroja 
Euroopassa. Tutkijoiden koulutusta ja 
urakehitystä tukevia toimia eli ”Marie Curie 
-toimia” keskitetään osaamisen ja 
urakehityksen keskeisiin osatekijöihin ja 
tiivistämällä yhteyksiä kansallisiin 
järjestelmiin.

Or. es

Perustelu
Marie Curie -toimiin ei pyritä vahvistamaan, vaan niitä pyritään suuntaamaan keskitetysti 
osaamiseen ja urakehitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 23
4 artiklan 1 kohta

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

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. 
Alkioiden ja alkioiden kantasolujen 
tutkimusta ei rahoiteta, koska ne ovat 
kiellettyjä useissa jäsenvaltioissa 
ihmisoikeusnäkökohtien ja 
perustuslaillisten periaatteiden vuoksi.

Or. en

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

Tarkistus 24
4 artiklan 2 kohta

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

2. Eettisesti arkaluontoisissa 
tutkimushankkeissa osallistujien on 
saatava hyväksyntä tai lupa kansalliselta 
tai paikalliselta eettiseltä komitealta ennen 
kuin he aloittavat hankkeensa. Lisäksi 
komission on tutkittava hankkeet 
järjestelmällisesti ja sen on raportoitava 
vuosittain euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle. Erityistapauksissa eettinen 
tutkinta voidaan suorittaa hankkeen 
alottamisen 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 tehtiin puiteohjelmaan samaa sanamuotoa käyttäen. Tämä kysymys olisi 
ratkaistava puiteohjelmassa, mutta yhtenäisyyden vuoksi se otetaan esille myös 
erityisohjelmien yhteydessä.

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

Tarkistus 25
4 artiklan 2 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 tällaisten alkioiden soluja 
– tutkimusta, jossa tuhotaan ihmisalkoita 
tai jossa käytetään ihmisalkioiden 
kantasoluja.

Or. en
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Perustelu
Tämä tarkistus tehtiin puiteohjelmaan samaa sanamuotoa käyttäen. Tämä kysymys olisi 
ratkaistava puiteohjelmassa, mutta yhtenäisyyden vuoksi se otetaan esille myös 
erityisohjelmien yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 26
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 27
4 artiklan 3 kohta

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

– tutkimusta, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa,

–ihmisalkioiden kloonaukseen tähtäävää 
tutkimusta

– tutkimusta, joka on määrä suorittaa 
sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa kyseinen 

– tutkimusta, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
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tutkimus on kielletty. muutoksesta saattaa tulla periytyvä
– tutkimusta, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, eikä 
tutkimusta, jossa käytetään näiden 
alkioiden soluja
– 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 tehtiin puiteohjelmaan samaa sanamuotoa käyttäen. Tämä kysymys olisi 
ratkaistava puiteohjelmassa, mutta yhtenäisyyden vuoksi se otetaan esille myös 
erityisohjelmien yhteydessä.

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

Tarkistus 28
4 artiklan 3 kohta

3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta: 3. Tapauksissa, joissa tekniikka on 
eettisestä näkökulmasta katsottuna 
kiistanalaista (esim. alkioiden 
kantasolututkimus, 
koeputkihedelmöityksestä saadut
ylimääräiset alkiot, kysymykset, jotka 
liittyvät geneettiseen informaatioon 
tapauksissa, joissa hoitoa ei ole olemassa), 
EU:n on asetettava etusijalle 
tutkimushankkeet, joihin sisältyy kyseisiä 
eettisesti kiistanalaisia tekniikoita koskeva 
vaihtoehto, esim. aikuisten kantasoluja ja 
napanuorasta saatuja kantasoluja koskeva 
tutkimus, hedelmöityshoidot ylimääräisiä 
alkioita luomatta ja hoitoon liittyvä 
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geneettinen testaus.
– tutkimusta, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa,
– tutkimusta, joka on määrä suorittaa 
sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa kyseinen 
tutkimus on kielletty.

Or. en

Perustelu
Tämä tarkistus tehtiin puiteohjelmaan samaa sanamuotoa käyttäen. Tämä kysymys olisi 
ratkaistava puiteohjelmassa, mutta yhtenäisyyden vuoksi se otetaan esille myös 
erityisohjelmien yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 29
4 artiklan 3 kohdan 1a luetelmakohta(uusi)

– tutkimusta, joka liittyy alkioihin ja 
alkioiden kantasoluihin, jotka on kielletty 
useissa jäsenvaltioissa 
perusihmisoikeusnäkökohtien ja 
perustuslaillisten periaatteiden perusteella

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 30
4 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 perusarvoja.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 31
6 artiklan 1 kohta

1. Komissio laatii erityisohjelman 
täytäntöönpanoa varten työohjelman, jossa 
määritellään tarkemmin liitteessä I esitetyt 
tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset 
painopisteet, kullakin ehdotuspyynnön 
kohteena olevalla aihealueella sovellettava 
rahoitusjärjestely sekä täytäntöönpanon 
aikataulu.

1. Komissio laatii erityisohjelman 
täytäntöönpanoa varten työohjelman, jossa 
määritellään tarkemmin liitteessä I esitetyt 
tavoitteet ja toimet, kuhunkin 
ehdotuspyynnön kohteena olevaan toimeen 
sovellettava rahoitusjärjestely sekä 
täytäntöönpanon aikataulu.

Or. es

Perustelu
Rahoitettavien toimintojen ja toimien lajit on eriteltävä yhdessä niitä koskevien tavoitteiden 
kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 32
6 artiklan 1 kohta

1. Komissio laatii erityisohjelman 
täytäntöönpanoa varten työohjelman, jossa 
määritellään tarkemmin liitteessä I esitetyt 
tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset 
painopisteet, kullakin ehdotuspyynnön 
kohteena olevalla aihealueella sovellettava 
rahoitusjärjestely sekä täytäntöönpanon 
aikataulu.

1. Komissio laatii erityisohjelman 
täytäntöönpanoa varten työohjelman, jossa 
määritellään tarkemmin liitteessä I esitetyt 
tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset 
painopisteet, kullakin ehdotuspyynnön 
kohteena olevalla aihealueella sovellettava 
rahoitusjärjestely sekä täytäntöönpanon 
aikataulu. Tämä työohjelma on toteutettava 
myös sen vuoksi, että yksinkertaistetaan 
pääsyä tutkimuksen ja kehittämisen 
seitsemännen puiteohjelman piiriin ja 
levitetään enemmän tietoa puiteohjelman 
toimista.

Or. fr

Perustelu
Tavoitteiden toteutumista edistetään paremman tiedotuksen avulla sekä yksinkertaistamalla 
tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman piiriin pääsyä koskevia menettelyjä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 33
6 artiklan 2 kohta

2. Työohjelmassa otetaan huomioon 
olennaiset tutkimustoimet, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 
sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

2. Työohjelmassa otetaan huomioon 
olennaiset tutkimustoimet, tutkijoiden 
koulutus ja urakehitys, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 
sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta, ja 
eurooppalaisen lisäarvon aikaansaaminen 
sekä teollisuuden kilpailukykyvaikutus ja 
suhde muihin yhteisön politiikkoihin. 
Työohjelma päivitetään tarpeen mukaan.

Or. es

Perustelu
Tällä tarkistuksella pyritään korostamaan koulutuksen ja urakehityksen merkitystä tutkijoille 
sekä yhteisön politiikkojen synergioita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 34
6 artiklan 3 kohta

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat 
hankkeet. Perusteita ovat hakijoiden 
(tutkijoiden tai organisaatioiden) 
laadukkuus, edistymismahdollisuudet ja 
tarvittaessa toteutuskapasiteetti; ehdotetun 
toimen laadukkuus tieteellisen koulutuksen 
ja/tai tietämyksen siirron kannalta sekä 
ehdotetusta toimesta yhteisön tasolla 
saatava lisäarvo ja toimen rakenteelliset 
vaikutukset tarkasteltuina sen kannalta, 
miten toimi edistää erityisohjelman ja 
työohjelman tavoitteiden saavuttamista. 
Näitä perusteita voidaan lisäksi tarkentaa 
tai täydentää työohjelmassa, jossa voidaan 
määrittää myös painotuksia ja 
pistekynnyksiä.

3. Ehdotuksia epäsuoriksi toimiksi eri 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa arvioidaan ja 
tuettavat hankkeet valitaan ottaen 
huomioon seuraavat periaatteet:
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– tieteellinen ja tekninen osaaminen
– suhde tämän erityisohjelman tavoitteisiin
– ehdotusten tekijöiden 
(tutkijoijen/organisaatioiden) laatu ja 
toimeenpanokyky
– ehdotetun toiminnan laatu suhteessa 
tieteellisen koulutuksen tavoitteisiin ja/tai 
tietämyksen siirtoon
Tässä yhteydessä työohjelmassa 
määritellään arviointi- ja valintaperusteet 
ja siihen voidaan lisätä vaatimuksia, jotka 
koskevat painotuksia ja pistekynnyksiä.

Or. es

Perustelu
Parempi tapa määritellä valintaperusteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 35
6 artiklan 4 kohta

4. Työohjelmassa voidaan yksilöidä: 4. Työohjelmassa voidaan yksilöidä 
eurooppalaiset laitokset, jotka saavat tukea 
maksun muodossa.

a) organisaatioita, jotka saavat tukea
jäsenmaksun muodossa;

b) toimia yksittäisten oikeussubjektien 
toimien tukemiseksi.

Or. es

Perustelu
Arvioiden mukaan kaikkien organisaatioiden pitäisi kilpailla yhdenvertaisten olosuhteiden ja 
mahdollisuuksien vallitessa, minkä vuoksi a kohdan olisi viitattava ainoastaan tahoihin, joka 
on luonteeltaan eurooppalainen laitos (European facility) ja b kohta olisi poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 36
7 artiklan 2 kohta

2. Vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma sovelletaan 8 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä.

2. Vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma sovelletaan 8 artiklan 
2 kohdassa säädettyä hallintomenettelyä.

Or. es

Perustelu
Ohjelman hallintoa koskevat edellytykset luetellaan 8 artiklassa. Mikäli niitä ei eritellä 
asianmukaisesti, voi syntyä harhakäsitys ohjelmaa koskevista menettelyistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 37
7 artiklan 3 kohta

3. Vahvistettaessa TTK-toimia, joihin liittyy 
ihmisalkioiden ja ihmisalkioiden 
kantasolujen käyttöä, sovelletaan 8 artiklan 
3 kohdassa säädettyä menettelyä.

3. Vahvistettaessa TTK-toimia, joihin liittyy 
ihmisalkioiden ja ihmisalkioiden 
kantasolujen käyttöä, sovelletaan 8 artiklan 
3 kohdassa säädettyä sääntelymenettelyä.

Or. es

Perustelu
Erittelemällä 8 artiklan eri menettelyt vältetään sekaannus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 38
8 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan
päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa 
säädettyä hallintomenettelyä ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 7 artiklan 
3 kohdan säännökset.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Or. es
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Perustelu
Soveltaminen ei rajoitu hallintomenettelyyn, vaan se määritellään edellä mainittujen 
artiklojen kokonaissisällön avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 39
8 artiklan 4 kohta

4. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi 
vahvistetaan kaksi kuukautta.

4. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kaksi 
kuukautta.

Or. es

Perustelu
Tarkistus on perusteltu ottaen huomioon, että se on 28. kesäkuuta 1999 annettu neuvoston 
päätös 1999/468/EY, jolla vahvistetaan komissiolle myönnettyjen toimivaltuuksien 
harjoittamista koskevat menettelyt.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 40
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
Komissio valvoo puiteohjelman (2007–
2013) perustamisesta tehdyn päätöksen 
8 artiklan mukaista tämän erityisohjelman 
kattamilla aloilla toteutettuja toimia 
koskevaa itsenäistä seurantaa, arviointia ja 
uudelleentarkastelua.

Or. es

Perustelu
Uusi artikla, jonka tarkoituksena on määritellä valvontaa ja seurantaa koskeva komission 
tehtävä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 41
Liite, Johdanto, 2 kohta

Ohjelma toteutetaan investoimalla 
järjestelmällisesti ihmisiin, pääasiassa 
”Marie Curie -toimien” muodostaman 
johdonmukaisen toimenpidekokonaisuuden 
kautta. Tarkoituksena on kehittää tutkijoiden 
osaamista ja pätevyyttä heidän uransa 
kaikissa vaiheissa. Toimilla tuetaankin niin 
alkuvaiheen tutkijankoulutusta kuin 
tutkijoiden urakehitystä ja elinikäistä 
koulutustakin. Kaikkien Marie Curie -
toimien keskeisiä osatekijöitä ovat 
liikkuvuus sekä valtioiden että eri alojen 
välillä, eri aloilla ja maissa saadun 
kokemuksen tunnustaminen sekä tutkijoiden 
asianmukaisten työehtojen varmistaminen.

Tutkijoiden peruskirjan ja tutkijoiden 
työhönoton säännöstön suositukset on 
otettava huomioon ohjelmassa, joka 
toteutetaan investoimalla järjestelmällisesti 
ihmisiin, pääasiassa ”Marie Curie -toimien” 
muodostaman johdonmukaisen 
toimenpidekokonaisuuden kautta. 
Tarkoituksena on kehittää tutkijoiden 
osaamista ja pätevyyttä heidän uransa 
kaikissa vaiheissa. Toimilla tuetaankin niin 
alkuvaiheen tutkijankoulutusta kuin 
tutkijoiden urakehitystä ja elinikäistä 
koulutustakin. Kaikkien Marie Curie -
toimien keskeisiä osatekijöitä ovat 
liikkuvuus sekä valtioiden että eri alojen 
välillä, eri aloilla ja maissa saadun 
kokemuksen tunnustaminen sekä tutkijoiden 
asianmukaisten työehtojen varmistaminen.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 42
Liite, Johdanto, 2 a kohta (uusi)

Tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi 
Euroopan unionissa on käynnistettävä 
toimia tutkijoiden verotusjärjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi.

Or. it

Perustelu
Jotta edetään kohti tutkijoiden eurooppalaisia markkinoita ja edistetään heidän 
liikkuvuuttaan, on luotava tähän vaadittavat vähimmäisedellytykset. Ei voida sallia, että 
tutkijoita koskevat verotusjärjestelmät eroavat toisistaan. On syytä aloittaa asiaa koskeva 
vakava pohdinta ja ponnisteltava kohti erityisen, tutkijoihin sovellettavan verotuksen 
yhdenmukaistamista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 43
Liite, Johdanto, 2 kohta

Ohjelma toteutetaan investoimalla 
järjestelmällisesti ihmisiin, pääasiassa 
”Marie Curie -toimien” muodostaman 
johdonmukaisen toimenpidekokonaisuuden 
kautta. Tarkoituksena on kehittää tutkijoiden 
osaamista ja pätevyyttä heidän uransa 
kaikissa vaiheissa. Toimilla tuetaankin niin 
alkuvaiheen tutkijankoulutusta kuin 
tutkijoiden urakehitystä ja elinikäistä 
koulutustakin. Kaikkien Marie Curie -
toimien keskeisiä osatekijöitä ovat 
liikkuvuus sekä valtioiden että eri alojen 
välillä, eri aloilla ja maissa saadun 
kokemuksen tunnustaminen sekä tutkijoiden 
asianmukaisten työehtojen varmistaminen.

Ohjelma toteutetaan investoimalla 
järjestelmällisesti ihmisiin, pääasiassa 
”Marie Curie -toimien” muodostaman 
johdonmukaisen toimenpidekokonaisuuden 
kautta. Tarkoituksena on kehittää tutkijoiden 
osaamista ja pätevyyttä heidän uransa 
kaikissa vaiheissa. Toimilla tuetaankin niin 
alkuvaiheen tutkijankoulutusta kuin 
tutkijoiden urakehitystä ja elinikäistä 
koulutustakin. Kaikkien Marie Curie -
toimien keskeisiä osatekijöitä ovat myös 
liikkuvuus sekä valtioiden että eri alojen 
välillä, mikä on tämän ohjelman kannalta 
ensisijaisen tärkeätä, eri aloilla ja maissa 
saadun kokemuksen tunnustaminen sekä 
tutkijoiden asianmukaisten työehtojen 
varmistaminen.

Or. es

Perustelu
Jos liikkuvuus on tärkeää koko puiteohjelman ja sen ohjelmien kannalta, erityisohjelmassa 
"Ihmiset" sen luonne on ratkaisevan tärkeä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 44
Liite, Johdanto, 3 kohta

Marie Curie -toimet ovat käytettävissä 
kaikilla EY:n perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen aloilla. 
Tutkimusalat ovat hakijoiden vapaasti 
valittavissa. Joitakin ohjelmaan kuuluvia 
toimia voidaan kuitenkin kohdentaa 
esimerkiksi tietyille tieteenaloille, 
teknologian osa-alueille tai maantieteellisille 
alueille taikka tutkimusorganisaatioiden 
tyypin ja tutkijaryhmien mukaan, jotta 
voidaan vastata Euroopan kehittyviin 

Marie Curie -toimet ovat käytettävissä 
kaikilla EY:n perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen aloilla. 
Tutkimusalat ovat hakijoiden vapaasti 
valittavissa. Erityistä huomiota kiinnitetään 
kuitenkin hankkeisiin, jotka ovat kestävän 
kehityksen, terveyden tai innovoinnin 
kannalta hyödyllisiä, ja joitakin ohjelmaan 
kuuluvia toimia voidaan kohdentaa 
esimerkiksi tietyille tieteenaloille, 
teknologian osa-alueille tai maantieteellisille 
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tarpeisiin tutkijankoulutuksen, tutkijoiden 
liikkuvuuden, urakehityksen sekä 
tietämyksen vaihdon osalta. Tähän liittyen 
on myös mahdollista toteuttaa yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä muiden puiteohjelman 
osien kanssa.

alueille taikka tutkimusorganisaatioiden 
tyypin ja tutkijaryhmien mukaan, jotta 
voidaan vastata Euroopan kehittyviin 
tarpeisiin tutkijankoulutuksen, tutkijoiden 
liikkuvuuden, urakehityksen sekä 
tietämyksen vaihdon osalta. Tähän liittyen 
on myös mahdollista toteuttaa yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä muiden puiteohjelman 
osien kanssa.

Or. fr

Perustelu
Perustuu Lissabonin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 45
Liite, Johdanto, 3 a kohta (uusi)

Tutkijankoulutuksessa on otettava tässä 
ohjelmassa kuvattujen tavoitteiden lisäksi 
huomioon myös tiedotustoimet 
aikaisemmissa vaiheissa sekä yliopisto-
opintojen ensimmäisten vuosien aikana. 
Tulevien tutkijoiden korkeatasoisen 
koulutuksen varmistamiseksi heitä on 
tarpeen informoida koulutuksen 
alkuvaiheessa siksi, että heitä motivoidaan 
suuntautumaan urallaan tutkimukseen ja 
erikoistumaan tiettyihin tieteen aloihin 
siten, että katetaan myös alat, joita 
ammattilaiset eivät ole tähän mennessä 
riittävästi valinneet tiedonpuutteen vuoksi.

Or. es

Perustelu
On tarpeellista, että tulevia tutkijoita informoidaan mahdollisuuksista, joita heillä urallaan 
on. Näin heitä motivoidaan suuntautumaan tietyille aloille, kuten esimerkiksi fissioenergian 
tutkimukseen, jotka kärsivät tietystä "arvostuksen puutteesta" tällä hetkellä ja tämän vuoksi 
tutkijoiden puutteesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 46
Liite, Johdanto, 3 a kohta (uusi)

Marie Curie -toimia pidetään laajalti 
puiteohjelman parhaana osana, ja ne ovat 
olleet erittäin onnistuneita. Kuitenkin 
Marie Curie -toimien esteenä on ollut 
yliosallistuminen, joka vaikuttaa 
tutkijayhteisöön ja erityisesti liike-elämään.

Or. en

Perustelu
Parlamentin olisi korostettava, miten menestyksekkäitä puiteohjelman Marie Curie -toimet 
ovat olleet, kuten yliosallistumisen taso osoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 47
Liite, Johdanto, 3 a kohta (uusi)

Ohjelmalle on yhtä tärkeätä se, että
erikokoiset ja tutkimustyössään eri asioita 
korostavat koulutus- ja tutkimuslaitokset 
voivat osallistua. Toimenpiteitä 
suunnitelllaan siksi, että kannustetaan 
vahvoja tutkimusympäristöjä ja ollaan 
avoimia pienten koulutuslaitosten 
verkostoille ja myös suurille laitoksille.

Or. en

Perustelu
Olisi selvennettävä, että ehdotettujen toimien osapuolina voisivat olla pienten yliopistojen 
verkostostot, joiden tutkimusala on kapea, sekä suuret, monoliittiset yliopistot. Muutoin on 
olemassa vaara, että rakenne, joka perustuu olettamukseen, että suuret, perinteiset laitokset 
ovat luonnollinen akateeminen osa, jättää ulkopuolelle suuren määrän pienten yliopistojen 
tutkijoita, jotka ovat kuitenkin usein aktiivisia kansainvälisen yhteistyön alalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 48
Liite, Johdanto, 3 b kohta (uusi)

Marie Curie -toimet suunnitellaan kaikkien 
jäsenvaltioiden tasavertaiseen käyttöön. 
Tämän vuoksi korjauskerrointa 
tarkistetaan ja toimenpiteiden verotuksesta 
käydään keskustelua jäsenvaltioiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu
Marie Curie -apurahoja koskevat reaktiot ovat yleensä positiivisia, mutta monta mieltä ollaan 
korjauskertoimesta, jolla määritellään apurahan suuruus eri jäsenvaltioissa, ja kansallisista 
verotussäännöistä, joiden vuoksi Marie Curie -apurahoja koskevat ehdot vaihtelevat 
huomattavasti eri jäsenvaltioissa ja vaikuttavat mahdollisuuksiin houkutella taitavia 
tutkijoita. Vaikka viimeksi mainittu ei kuulu unionin toimivaltuuksiin, siitä pitäisi keskustella 
komission ja jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 49
Liite, Johdanto, 3 c kohta (uusi)

Tukea voidaan myös myöntää uusista 
jäsenvaltioista kotoisin oleville 
tohtorintutkinnon suorittaneille tutkijoille, 
jotta he voivat osallistua perustettuihin 
tutkimusryhmiin muissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu
Yhtenäistetyt toimenpiteet, joilla tuetaan uusien jäsenvaltioiden täysimääräistä osallistumista 
kaikkiin unionin aloihin, olisi luonnollisesti ulotettava myös tutkimukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 50
Liite, Johdanto, 4 kohta

Yritysten, mukaan luettuina pk-yritykset, 
vahva osallistuminen on ohjelman kannalta 
tärkeä lisäarvoa tuottava tekijä. Kaikissa 
Marie Curie -toimissa edistetään yritysten ja 
tiedelaitosten yhteistyötä 
tutkijankoulutuksessa, urakehityksessä ja 
tietämyksen vaihdossa. Lisäksi erityisellä 
toimella tuetaan yritysten ja tiedelaitosten 
yhteisiä toimintamuotoja ja kumppanuuksia.

Yritysten, mukaan luettuina pk-yritykset, 
vahva osallistuminen on ohjelman kannalta 
tärkeä lisäarvoa tuottava tekijä. Kaikissa 
Marie Curie -toimissa edistetään yritysten 
välistä sekä yritysten ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä tutkijankoulutuksessa, 
urakehityksessä ja tietämyksen vaihdossa. 
Lisäksi erityisellä toimella tuetaan yritysten 
ja tiedelaitosten yhteisiä toimintamuotoja ja 
kumppanuuksia.

Or. fr

Perustelu
Myös yritysten välinen yhteistyö voi olla myönteinen tekijä tutkimustyöskentelyn yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 51
Liite, Johdanto, 4 kohta

Yritysten, mukaan luettuina pk-yritykset, 
vahva osallistuminen on ohjelman kannalta 
tärkeä lisäarvoa tuottava tekijä. Kaikissa 
Marie Curie -toimissa edistetään yritysten ja 
tiedelaitosten yhteistyötä 
tutkijankoulutuksessa, urakehityksessä ja 
tietämyksen vaihdossa. Lisäksi erityisellä 
toimella tuetaan yritysten ja tiedelaitosten 
yhteisiä toimintamuotoja ja kumppanuuksia.

Yritysten, mukaan luettuina pk-yritykset, 
vahva osallistuminen on ohjelman kannalta 
tärkeä lisäarvoa tuottava tekijä. Kaikissa 
Marie Curie -toimissa edistetään yritysten ja 
tiedelaitosten (laajasti ymmärrettynä ja 
mukaan lukien myös esimerkiksi palvelu-
ja tietoteollisuuden yritykset) yhteistyötä 
tutkijankoulutuksessa, urakehityksessä ja 
tietämyksen vaihdossa. Lisäksi erityisellä 
toimella tuetaan yritysten ja tiedelaitosten 
yhteisiä toimintamuotoja ja kumppanuuksia.

Or. en

Perustelu
Termi "yritysten" voi olla ohjelmaa tulkittaessa harhaanjohtava. Tulevan kasvun voidaan 
odottaa muodostuvan pääasiassa muilla kuin peirnteisten yritysten alalla. Tätä olisi myös 
heijasteltava siinä, miten ohjelma muotoillaan, ja on elintärkeätä, että kaikille yrityksille, 
joiden on tarpeen vahvistaa tutkimusyhteistyötä, annetaan tilaisuus osallistua tasavertaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête ja Iles Braghetto

Tarkistus 52
Liite, Johdanto, 6 kohta

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten osallistumista 
koskevia tavoitteita (naisten osuuden olisi 
oltava vähintään 40 %). Lisäksi on tarkoitus 
varmistaa, että tutkijat voivat yhdistää 
tasapainoisesti työn ja muun elämänsä, sekä 
helpottaa tutkimusuralle palaamista tauon 
jälkeen. Niin ikään erityisohjelmassa 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. 

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten osallistumista 
koskevia tavoitteita (naisten osuuden olisi 
oltava vähintään 40 %). Lisäksi on tarkoitus 
varmistaa, että tutkijat voivat yhdistää 
tasapainoisesti työn ja muun elämänsä,
toteuttamalla asianmukaisia aloitteita 
heidän perheidensä tukemiseksi sekä 
helpottamalla tutkimusuralle palaamista 
tauon jälkeen. Niin ikään erityisohjelmassa 
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. it

Perustelu
On tärkeää korostaa tutkijoiden perheen sosiaalista suojelua, sillä he joutuvat usein 
selviytymään sellaisista käytännön ongelmista, kuten terveydenhuolto ja lasten koulunkäynti
(päiväkodit, esikoulut jne.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête ja Iles Braghetto

Tarkistus 53
Liite, Johdanto, 6 kohta

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 
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yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten osallistumista 
koskevia tavoitteita (naisten osuuden olisi 
oltava vähintään 40 %). Lisäksi on tarkoitus 
varmistaa, että tutkijat voivat yhdistää 
tasapainoisesti työn ja muun elämänsä, sekä 
helpottaa tutkimusuralle palaamista tauon 
jälkeen. Niin ikään erityisohjelmassa 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.

yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten osallistumista 
koskevia tavoitteita (naisten osuuden olisi 
oltava vähintään 40 %). Lisäksi on tarkoitus 
varmistaa, että poistetaan liikkuvuuden 
esteet ja että tutkijat voivat yhdistää 
tasapainoisesti työn ja muun elämänsä, sekä 
helpottaa tutkimusuralle palaamista tauon 
jälkeen. Niin ikään erityisohjelmassa 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. it

Perustelu
Marie Curie -ohjelmiin sisältyvissä toimissa on pyrittävä poistamaan kaikki esteet, jotka 
saattaisivat haitata tutkijoiden tutkimustoimintaa ja oleskelua ulkomailla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 54
Liite, Johdanto, 7 kohta

Jotta voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti 
kaikki mahdollisuudet lisätä Euroopan 
houkuttelevuutta tutkijoiden silmissä, Marie 
Curie -toimissa pyritään saamaan aikaan 
konkreettisia synergiavaikutuksia muiden 
toimien kanssa. Tämä koskee sekä yhteisön 
tutkimuspolitiikan toimia että muiden 
yhteisön politiikan alojen, kuten koulutus-, 
koheesio- ja työllisyyspolitiikan, toimia. 
Synergiaa pyritään luomaan myös 
kansallisten ja kansainvälisten toimien 
kanssa.

Jotta voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti 
kaikki mahdollisuudet lisätä Euroopan 
houkuttelevuutta tutkijoiden silmissä, Marie 
Curie -toimissa pyritään saamaan aikaan 
konkreettisia synergiavaikutuksia muiden 
toimien kanssa. Tämä koskee sekä yhteisön 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimia että 
muiden yhteisön politiikan alojen, kuten 
koulutus-, koheesio- ja työllisyyspolitiikan, 
tietoyhteiskunnan, laajentumispolitiikan ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan toimia. 
Synergiaa pyritään luomaan myös 
kansallisten ja kansainvälisten toimien 
kanssa.

Or. pl
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Perustelu
Olisi mainittava esimerkkejä politiikan aloista, joiden tehokkuutta synergia Marie Curie -
toimien kanssa lisäisi erityisesti (liikkuvuus sekä yhteydet älymystöön ja mielipidevaikuttajien 
eliittiin).

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

Tarkistus 55
Liite, "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 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.

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. 
maaliskuuta 2005 ihmisen munasoluilla 
käytävästä kaupasta antama 
päätöslauselma1 ja 26. lokakuuta 2005 
bioteknologisten keksintöjen patentoinnista 
antama päätöslauselma2 sekä voimassa 
olevat lait ja asetukset maissa, joissa 
kyseisiä tutkimushankkeita toteutetaan.

_________________
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0407.

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

Tarkistus 56
Liite, "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 57
Liite, "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 58
Liite, "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 

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. 
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tapauksissa, eikä yhteisö rahoita missään 
jäsenvaltiossa tai muussa maassa sellaista 
tutkimusta, joka on kielletty kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai maassa.

Or. en

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

Tarkistus 59
Liite, "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 arkaluontoisten kysymysten kuten 
ihmisen DNA:n analysointia, tietoisen 
suostumuksen antamiseen kykenemättömiä 
henkilöitä, selkärankaisten eläinten 
kärsimystä jne. koskevien 
tutkimushankkeiden toteuttajien tai niihin 
osallistujien on pyydettävä asianomaisilta 
kansallisilta tai paikallisilta eettisiltä 
toimikunnilta hyväksyntä ennen TTK-
toimien aloittamista. Lisäksi komissio tekee 
poikkeuksetta eettisen arvionnin. 
Erityistapauksissa eettinen arviointi voidaan 
tehdä myös hankkeen toteutuksen aikana.

Or. en

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

Tarkistus 60
Liite, "Eettiset näkökohdat", 5 kohta

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

Komission on ilmoitettava vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
niiden toimista tällä alalla. Lisäksi 
komission on annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle pyydettäessä 
tietoja.

Or. en
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Perustelu
Komission ehdottama sanamuoto on yhdessä kohdassa liian epämääräinen, etenkään 
velvollisuutta ilmoittaa parlamentille ei ole otettu mukaan.

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

Tarkistus 61
Liite, "Eettiset näkökohdat", 8 kohta

Tieteen ja teknologian kehitykseen liittyviä 
eettisiä näkökohtia tutkitaan varsinaisesti 
”Valmiudet”-erityisohjelman osa-alueella 
”Tiede yhteiskunnassa”.

Tieteen ja teknologian kehitykseen liittyviä 
eettisiä näkökohtia tutkitaan varsinaisesti 
tämän ohjelman osa-alueella ”Tiede 
yhteiskunnassa”.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 62
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Tutkijoiden peruskoulutus", 1 a kohta (uusi)

Komissio toteuttaa toimia tarkastellakseen 
tutkijanuransa alussa olevien (joita ei ole 
vielä pysyvästi työllistetty tutkimusalalla) 
sekä tutkimusharjoittelun, määräaikaisen 
työsuhteen tai apurahalla, erityisesti Marie 
Curie -apurahalla, rahoitettavan 
tutkimuksen, päätökseen saaneiden 
työllistämistä edistäviä toimia.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 63
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Tutkijoiden peruskoulutus", 2 kohta

Toimi toteutetaan antamalla tukea kilpailun 
perusteella valittaville verkostoille, jotka 
muodostuvat eri maiden toisiaan 
täydentävistä 
tutkijankoulutusorganisaatioista. 
Verkostojen perustaksi on laadittava 
yhteinen tutkijankoulutusohjelma, joka 

Toimi toteutetaan antamalla tukea kilpailun 
perusteella valittaville verkostoille, jotka 
muodostuvat eri maiden tai yksittäisten 
laitosten toisiaan täydentävistä 
tutkijankoulutusorganisaatioista. Tuen 
ennakkoehtojen perustaksi on laadittava 
tutkijankoulutusohjelma, joka vastaa 
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vastaa määriteltyjen tieteen ja teknologian 
osa-alueiden tarkasti yksilöityihin 
koulutustarpeisiin. Lisäksi ohjelmassa on 
tarpeen mukaan otettava huomioon 
tieteidenväliset ja kehittymässä olevat uudet 
”ylitieteiset” alat. Koulutusohjelmissa on 
tähdättävä erityisesti uransa alkuvaiheessa 
olevien tutkijoiden tutkimusosaamisen 
kehittämiseen ja laajentamiseen. 
Koulutuksessa on määrä keskittyä 
ensisijaisesti tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen hankkimiseen yksittäisissä 
hankkeissa tehtävän tutkimuksen kautta. 
Tätä täydennetään koulutusosioilla, joiden 
aiheina ovat muut tutkimuksen kannalta 
tärkeät taidot ja osaamisalueet, kuten 
tutkimushankkeiden ja -ohjelmien 
hallinnointi ja rahoitus, teollis- ja 
tekijänoikeudet ja muut tutkimustulosten 
hyödyntämisen tavat, yrittäjyys, eettiset 
näkökohdat, tiedottaminen sekä tutkijoiden 
ja yhteiskunnan väliset suhteet.

määriteltyjen tieteen ja teknologian osa-
alueiden tarkasti yksilöityihin 
koulutustarpeisiin. Lisäksi ohjelmassa on 
tarpeen mukaan otettava huomioon 
tieteidenväliset ja kehittymässä olevat uudet 
”ylitieteiset” alat. Koulutusohjelmissa on 
tähdättävä erityisesti uransa alkuvaiheessa 
olevien tutkijoiden tutkimusosaamisen 
kehittämiseen ja laajentamiseen. 
Koulutuksessa on määrä keskittyä 
ensisijaisesti tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen hankkimiseen yksittäisissä 
hankkeissa tehtävän tutkimuksen kautta. 
Tätä täydennetään koulutusosioilla, joiden 
aiheina ovat muut tutkimuksen kannalta 
tärkeät taidot ja osaamisalueet, kuten 
tutkimushankkeiden ja -ohjelmien 
hallinnointi ja rahoitus, teollis- ja 
tekijänoikeudet ja muut tutkimustulosten 
hyödyntämisen tavat, yrittäjyys, eettiset 
näkökohdat, tiedottaminen sekä tutkijoiden 
ja yhteiskunnan väliset suhteet.

Or. en

Perustelu
Kapasiteetiltaan suurten ja kyvykkäiden yksittäisten laitosten mahdollisuus näyttää 
eurooppalainen perspektiivi tutkimuksessaan ja osallistua yhtenä laitoksena olisi säilytettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 64
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Tutkijoiden peruskoulutus", 2 kohta

Toimi toteutetaan antamalla tukea kilpailun 
perusteella valittaville verkostoille, jotka 
muodostuvat eri maiden toisiaan 
täydentävistä 
tutkijankoulutusorganisaatioista. 
Verkostojen perustaksi on laadittava 
yhteinen tutkijankoulutusohjelma, joka 
vastaa määriteltyjen tieteen ja teknologian 
osa-alueiden tarkasti yksilöityihin 
koulutustarpeisiin. Lisäksi ohjelmassa on 
tarpeen mukaan otettava huomioon 
tieteidenväliset ja kehittymässä olevat uudet 

Toimi toteutetaan antamalla tukea kilpailun 
perusteella valittaville verkostoille, jotka 
muodostuvat eri maiden toisiaan 
täydentävistä 
tutkijankoulutusorganisaatioista, 
kansainväliset jatkokoulutus- ja 
tohtoritutkimusverkostot mukaan luettuina. 
Verkostojen perustaksi on laadittava 
yhteinen tutkijankoulutusohjelma, joka 
vastaa määriteltyjen tieteen ja teknologian 
osa-alueiden tarkasti yksilöityihin 
koulutustarpeisiin. Lisäksi ohjelmassa on 
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”ylitieteiset” alat. Koulutusohjelmissa on 
tähdättävä erityisesti uransa alkuvaiheessa 
olevien tutkijoiden tutkimusosaamisen 
kehittämiseen ja laajentamiseen. 
Koulutuksessa on määrä keskittyä 
ensisijaisesti tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen hankkimiseen yksittäisissä 
hankkeissa tehtävän tutkimuksen kautta. 
Tätä täydennetään koulutusosioilla, joiden 
aiheina ovat muut tutkimuksen kannalta 
tärkeät taidot ja osaamisalueet, kuten 
tutkimushankkeiden ja -ohjelmien 
hallinnointi ja rahoitus, teollis- ja 
tekijänoikeudet ja muut tutkimustulosten 
hyödyntämisen tavat, yrittäjyys, eettiset 
näkökohdat, tiedottaminen sekä tutkijoiden 
ja yhteiskunnan väliset suhteet.

tarpeen mukaan otettava huomioon 
tieteidenväliset ja kehittymässä olevat uudet 
”ylitieteiset” alat. Koulutusohjelmissa on 
tähdättävä erityisesti uransa alkuvaiheessa 
olevien tutkijoiden tutkimusosaamisen 
kehittämiseen ja laajentamiseen. 
Koulutuksessa on määrä keskittyä 
ensisijaisesti tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen hankkimiseen yksittäisissä 
hankkeissa tehtävän tutkimuksen kautta. 
Tätä täydennetään koulutusosioilla, joiden 
aiheina ovat muut tutkimuksen kannalta 
tärkeät taidot ja osaamisalueet, kuten 
tutkimushankkeiden ja -ohjelmien 
hallinnointi ja rahoitus, teollis- ja 
tekijänoikeudet ja muut tutkimustulosten 
hyödyntämisen tavat, yrittäjyys, eettiset 
näkökohdat, tiedottaminen sekä tutkijoiden 
ja yhteiskunnan väliset suhteet.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 65
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Tutkijoiden peruskoulutus", 5 kohta, 

2 a luetelmakohta (uusi)

- yrityksissä työskenteleviä tutkijoita varten 
perustettaviin määräaikaisiin paikkoihin 
yliopistoissa tarkoituksena vahvistaa 
yritysten ja tiedelaitosten yhteistyötä ja 
tiedon siirtoa;

Or. en

Perustelu
Tällä lisättäisiin tutkijoiden liikkuvuutta yritysten ja tiedelaistosten välillä sekä 
parannettaisiin tiedonvaihtoa tiedelaitosten ja yritysten tutkimustoiminnan välillä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 66
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Elinikäinen koulutus ja urakehitys", 1 kohta

Tämän toimen kohderyhmänä ovat 
urakehityksensä eri vaiheissa olevat 
kokeneet tutkijat. Tarkoituksena on 
monipuolistaa tutkijoiden henkilökohtaista 
pätevyyttä tarjoamalla heille mahdollisuus 
hankkia monitieteistä tai tieteidenvälistä 
osaamista taikka kokemusta työskentelystä 
muilla sektoreilla. Tavoitteena on auttaa 
tutkijoita saavuttamaan johtava riippumaton 
asema esimerkiksi johtavana tutkijana tai 
professorina tai muu vastaava korkea asema 
koulutussektorilla tai yrityksissä ja/tai 
parantamaan valmiuksiaan toimia tällaisessa 
asemassa. Lisäksi autetaan tutkijoita 
palaamaan tutkijanuralle tauon jälkeen tai 
(uudelleen)integroitumaan ulkomailla 
työskentelyn jälkeen tutkijaksi johonkin 
yhteisön jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan (joka voi olla heidän lähtömaansa).

Tämän toimen kohderyhmänä ovat 
urakehityksensä eri vaiheissa olevat tutkijat. 
Tarkoituksena on monipuolistaa tutkijoiden 
henkilökohtaista pätevyyttä tarjoamalla 
heille mahdollisuus hankkia monitieteistä tai 
tieteidenvälistä osaamista taikka kokemusta 
työskentelystä muilla sektoreilla. 
Tavoitteena on auttaa tutkijoita 
saavuttamaan johtava riippumaton asema 
esimerkiksi johtavana tutkijana tai 
professorina tai muu vastaava korkea asema 
koulutussektorilla tai yrityksissä ja/tai 
parantamaan valmiuksiaan toimia tällaisessa 
asemassa. Lisäksi autetaan tutkijoita 
palaamaan tutkijanuralle tauon jälkeen tai 
(uudelleen)integroitumaan ulkomailla 
työskentelyn jälkeen tutkijaksi johonkin 
yhteisön jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan (joka voi olla heidän lähtömaansa).

Or. en

Perustelu
Liian tiukat vaatimukset aiheuttavat riskin, että ulkopuolelle jäävät kyvykkäät nuoret tutkijat, 
jotka tavoittelevat tutkijan uraa tohtorintutkinnon jälkeisten opintojen suorittamisen jälkeen. 
Taito ja kokemus tulevat ilmi valintaprosessissa, mikä vähentää kodifikaation tarvetta. Ei 
myöskään ole tarpeen vahvistaa, montako vuotta kokemusta tarvitaan osallistumista varten, 
koska on tarpeeksi selvää, että tohtorintutkinnon jälkeiset opinnot olisi oltava suoritettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 67
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Elinikäinen koulutus ja urakehitys", 1 kohta

Toimen kohderyhmän tutkijoilta 
edellytetään vähintään neljän vuoden 
kokoaikaista tutkimuskokemusta. Koska 
toimella kuitenkin pyritään edistämään 
nimenomaan elinikäistä koulutusta sekä 
urakehitystä, on odotettavissa, että tukea 
saavilla tutkijoilla on yleensä takanaan 

Toimen kohderyhmän tutkijoilta 
edellytetään tohtorintutkinnon jälkeisten 
opintojen suorittamista.
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varsin pitkä työkokemus.

Or. en

Perustelu
Liian tiukat vaatimukset aiheuttavat riskin, että ulkopuolelle jäävät kyvykkäät nuoret tutkijat, 
jotka tavoittelevat tutkijan uraa tohtorintutkinnon jälkeisten opintojen suorittamisen jälkeen. 
Taito ja kokemus tulevat ilmi valintaprosessissa, mikä vähentää kodifikaation tarvetta. Ei 
myöskään ole tarpeen vahvistaa, montako vuotta kokemusta tarvitaan osallistumista varten, 
koska on tarpeeksi selvää, että tohtorintutkinnon jälkeiset opinnot olisi oltava suoritettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 68
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Elinikäinen koulutus ja urakehitys", 2 kohta

Toimen kohderyhmän tutkijoilta 
edellytetään vähintään neljän vuoden 
kokoaikaista tutkimuskokemusta. Koska 
toimella kuitenkin pyritään edistämään 
nimenomaan elinikäistä koulutusta sekä 
urakehitystä, on odotettavissa, että tukea 
saavilla tutkijoilla on yleensä takanaan 
varsin pitkä työkokemus.

Toimen kohderyhmän tutkijoilta 
edellytetään vähintään neljän vuoden 
kokoaikaista tai vastaavaa 
tutkimuskokemusta tai tohtorinarvoa. 
Koska toimella kuitenkin pyritään 
edistämään nimenomaan elinikäistä 
koulutusta sekä urakehitystä, on 
odotettavissa, että tukea saavilla tutkijoilla 
on yleensä takanaan varsin pitkä 
työkokemus.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 69
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Elinikäinen koulutus ja urakehitys", 4 kohta, 

2 luetelmakohta

– muut julkisyhteisöt tai yksityiset tahot, 
kuten suuret tutkimusorganisaatiot, jotka 
rahoittavat ja hallinnoivat apurahaohjelmia 
joko virallisesti valtuutettuina tai 
viranomaisten tunnustamina; tällaisia voivat 
olla esimerkiksi valtioiden perustamat 
yksityisoikeuden piiriin kuuluvat elimet, 
joilla on julkinen palvelutehtävä, 
avustusjärjestöt jne.;

– muut julkisyhteisöt tai yksityiset tahot, 
kuten suuret tutkimusorganisaatiot, jotka 
rahoittavat ja hallinnoivat apurahaohjelmia 
joko virallisesti valtuutettuina tai 
viranomaisten tunnustamina; tällaisia voivat 
olla esimerkiksi valtioiden perustamat 
yksityisoikeuden piiriin kuuluvat elimet, 
joilla on julkinen palvelutehtävä, 
avustusjärjestöt, viranomaisten kanssa 
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yhteistyötä tekevät yritykset jne.;

Or. en

Perustelu
Yrityksiä, joilla on resursseja ja jotka haluavat osallistua tällaiseen rahoitusjärjestelmään, ei 
pitäisi jättää ulkopuolelle, vaikka ne eivät saakaan vaikuttaa ratkaisevasti itse ohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 70
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Elinikäinen koulutus ja urakehitys", 4 kohta, 

3 a luetelmakohta (uusi)

Paluuapurahat: tuki, joka on tarkoitettu 
tutkijoille heidän itsenäisen tutkijanuransa 
alusta alkaen, jotta he saavuttaisivat 
johtavan riippumattoman aseman omassa 
jäsenvaltioissaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 71
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Yritysten ja tiedelaitosten yhteiset toimintamuodot ja 

kumppanuudet", 1 kohta

Tällä toimella pyritään luomaan ja 
edistämään julkisten 
tutkimusorganisaatioiden ja yksityisten 
kaupallisten yritysten – erityisesti pk-
yritysten – välisiä dynaamisia 
toimintamuotoja. Tarkoituksena on saada 
aikaan pitkäkestoisia yhteistyöohjelmia, 
joiden avulla osapuolet voivat merkittävällä 
tavalla lisätä tietämyksen vaihtoa sekä oppia 
tuntemaan paremmin toistensa 
toimintakulttuuria ja osaamisvaatimuksia. 

Tällä toimella pyritään luomaan ja 
edistämään julkisten 
tutkimusorganisaatioiden ja yksityisten 
kaupallisten yritysten – erityisesti pk-
yritysten – välisiä dynaamisia 
toimintamuotoja. Tarkoituksena on saada 
aikaan pitkäkestoisia yhteistyöohjelmia, 
joiden avulla osapuolet voivat merkittävällä 
tavalla lisätä tietämyksen vaihtoa sekä oppia 
tuntemaan paremmin toistensa 
toimintakulttuuria ja osaamisvaatimuksia. 
Tämä toimi on suunniteltu siksi, että 
tutkijoiden liikkuvuutta ei rajoiteta esim. 
rajoituksilla, jotka koskevat 
tutkimustulosten julkaisemista tai työn 
tekemistä tietyille organisaatioille.
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Or. en

Perustelu
Tekijänoikeuskysymykset on ratkaistava etukäteen, kun lisätään yritysten ja tiedelaitosten 
yhteistyötä. EU:n varoja olisi käytettävä unionin vahvistamiseen kokonaisuutena. Siksi olisi 
selvennettävä, että yhteistyötä koskevilla sopimuksilla ei rajoiteta liikkuvuutta esimerkiksi 
"karanteenijaksoin", tulevien työtehtävien vastaanottamisen tai tutkimustulosten 
julkaisemisen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 72
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Yritysten ja tiedelaitosten yhteiset toimintamuodot ja 

kumppanuudet", 2 kohta

Toimi toteutetaan joustavasti 
yhteistyöohjelmilla, joissa on mukana 
molempien sektorien organisaatioita 
vähintään kahdesta eri jäsenvaltiosta tai 
assosioituneesta valtiosta. Näiden ohjelmien 
puitteissa annetaan tukea osapuolten 
henkilöstön välistä vuorovaikutusta varten. 
Yhteisön tukea voidaan myöntää yhdelle tai 
useammalle seuraavista toimintamuodoista:

Toimi toteutetaan joustavasti 
yhteistyöohjelmilla, jotka perustuvat 
nykyisistä yritysten ja tiedelaitosten 
kumppanuuksista koko Euroopan unionin 
alueelta saatuihin kokemuksiin ja joissa on 
mukana molempien sektorien organisaatioita 
vähintään kahdesta eri jäsenvaltiosta tai 
assosioituneesta valtiosta. Näiden ohjelmien 
puitteissa annetaan tukea osapuolten 
henkilöstön välistä vuorovaikutusta varten. 
Yhteisön tukea voidaan myöntää yhdelle tai 
useammalle seuraavista toimintamuodoista:

Or. en

Perustelu
Useimmat yliopistot ovat jo perustaneet kumppanuuksia yritysten ja teollisuuden kanssa. Tätä 
kokemusta, joka on saatu tiettyjen kykyjen ja tekijänoikeussäädösten tarpeellisuudesta, olisi 
käytettävä pohjana tuleville toimille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 73
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Yritysten ja tiedelaitosten yhteiset toimintamuodot ja 

kumppanuudet", 2 kohta, 3 a luetelmakohta (uusi)

– toimet, joilla vahvistetaan 
tutkimusvetoisten alueellisten klustereiden 
kehittymistä;
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Or. en

Perustelu
Tärkeä toimenpide T&K:n vahvistamiseksi pk-yrityksissä on suorittaa tietoisia ponnisteluita 
alueilla, joissa alueellisia klustereita on lähellä yliopistoja. Usein klustereihin kohdistuva 
strategia on menestyksekkäämpi kuin periteinen lähestymistapa, joka perustuu pienten 
yksittäisten yritysten tavoittamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 74
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Kansainvälinen ulottuvuus", 1 kohta

Tämän osa-alueen taustalla on ajatus siitä, 
että kansainvälisyys on yksi keskeisistä 
Euroopan tutkimuksen ja kehittämisen alan 
inhimillisiin voimavaroihin liittyvistä 
osatekijöistä. Kansainvälistä ulottuvuutta 
tuetaan erityistoimilla, joilla yhtäältä 
edistetään eurooppalaisten tutkijoiden 
urakehitystä ja toisaalta lisätään tutkijoiden 
välityksellä tehtävää kansainvälistä 
yhteistyötä. 

Tämän osa-alueen taustalla on ajatus siitä, 
että kansainvälisyys on yksi keskeisistä 
Euroopan tutkimuksen ja kehittämisen alan 
inhimillisiin voimavaroihin liittyvistä 
osatekijöistä. Kansainvälistä ulottuvuutta 
tuetaan erityistoimilla, joilla yhtäältä 
edistetään eurooppalaisten tutkijoiden 
urakehitystä ja toisaalta lisätään tutkijoiden 
välityksellä tehtävää kansainvälistä 
yhteistyötä kansallisella tai alueellisella 
tasolla.

Or. fr

Perustelu
Liikkuvuutta koskevien ohjelmien yhteisrahoitusta koskevalla ehdotuksella voi olla 
vipuvaikutus ja sen avulla voidaan ottaa huomioon uransa alkuvaiheessa olevien sekä 
kokeneempien tutkijoiden erityistarpeet. Alueilla on merkittävä tehtävä tutkijoiden 
liikkuvuuden kannalta. Ne on siis syytä mainita asiaa käsiteltäessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 75
Liite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Kansainvälinen ulottuvuus", 2 kohta, i alakohta

i) eurooppalaisten tutkijoiden kansainväliset 
apurahat, jotka edellyttävät tutkijan 
palaamista lähtömaahan; apurahat on 
tarkoitettu kokeneiden tutkijoiden elinikäistä 
koulutusta sekä osaamisen 
monipuolistamista varten, ja niiden avulla on 
tarkoitus hankkia uutta osaamista ja 

i) eurooppalaisten tutkijoiden kansainväliset 
apurahat, jotka edellyttävät tutkijan 
palaamista lähtömaahan Euroopan 
unionissa; apurahat on tarkoitettu 
kokeneiden tutkijoiden elinikäistä koulutusta 
sekä osaamisen monipuolistamista varten, ja 
niiden avulla on tarkoitus hankkia uutta 
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tietämystä; osaamista ja tietämystä. Tutkijoille, jotka 
eivät voi palata alkuperäisiin laitoksiinsa, 
voidaan myöntää tukea yhden vuoden 
palkkakustannusten verran;

Or. en

Perustelu
Jotta edistetään laitosten kiinnostusta ohjelmaan, niitä koskevien vaatimusten on oltava 
realistisia. Ei ole perusteltua vaatia, että yliopistot ottavat uudelleen palvelukseensa tutkijat, 
jotka ovat olleet kauan ulkomaille, vaikka kyseessä voisi olla apurahaohjelma. Ydinseikka on 
se, että tutkijoiden olisi palattava Eurooppaan taitoineen. Vaikka heidän olisi palattava 
toiseen laitokseen, tämä tarkoitus täyttyisi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête ja Iles Braghetto

Tarkistus 76
ALiite, "Eettiset näkökohdat", "Toimet", "Kansainvälinen ulottuvuus", 2 kohta, i alakohta

i) eurooppalaisten tutkijoiden kansainväliset 
apurahat, jotka edellyttävät tutkijan 
palaamista lähtömaahan; apurahat on 
tarkoitettu kokeneiden tutkijoiden elinikäistä 
koulutusta sekä osaamisen 
monipuolistamista varten, ja niiden avulla on 
tarkoitus hankkia uutta osaamista ja 
tietämystä;

i) eurooppalaisten tutkijoiden kansainväliset 
apurahat, jotka edellyttävät tutkijan 
palaamista Euroopan unioniin; apurahat on 
tarkoitettu kokeneiden tutkijoiden elinikäistä 
koulutusta sekä osaamisen 
monipuolistamista varten, ja niiden avulla on 
tarkoitus hankkia uutta osaamista ja 
tietämystä;

Or. it

Perustelu
On tärkeää, ettei tutkijaa velvoiteta palaamaan omaan maahansa, vaan hän voi jatkaa 
kokemustaan ennen paluuta myös jossakin muussa Euroopan unioniin kuuluvassa valtiossa.


