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teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön 
panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Valmiudet”

Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 5
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Puiteohjelman olisi täydennettävä
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä
yhteisön muita toimia, erityisesti 
rakennerahastoja, maataloutta, koulutusta, 
kilpailukykyä, innovointia, teollisuutta, 
terveyttä, kuluttajansuojaa, työllisyyttä, 
energiaa, liikennettä ja ympäristöä koskevia 
toimia, jotka ovat tarpeen, jotta saataisiin 
aikaan Lissabonin tavoitteiden edellyttämä
strategisten toimenpiteiden kokonaisuus.

Puiteohjelman olisi täydennettävä
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia ja toimia, 
joita jäsenvaltiot toteuttavat osallistumalla 
eurooppalaisiin hallitusten välisiin 
tutkimusorganisaatioihin, sekä yhteisön 
muita toimia, erityisesti rakennerahastoja, 
maataloutta, koulutusta, kilpailukykyä, 
innovointia, teollisuutta, terveyttä, 
kuluttajansuojaa, työllisyyttä, energiaa, 
liikennettä ja ympäristöä koskevia toimia, 
jotka ovat tarpeen, jotta saataisiin aikaan 
Lissabonin tavoitteiden edellyttämä
strategisten toimenpiteiden kokonaisuus.
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Or. en

Perustelu

Hallitusten välisen tutkimustoiminnan mainitseminen on tarpeen, jotta voitaisiin taata 
yhdenmukaisuus 7. puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen ja muiden erityisiä ohjelmia 
koskevien ehdotusten välillä. Tutkimustoiminta, jota jäsenvaltiot toteuttavat osallistumalla 
hallitusten välisiin organisaatioihin, vahvistaa eurooppalaista tutkimusta 
maailmanlaajuisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 6
2 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät 
horisontaaliset toimet

(f) tutkimuspolitiikan yhtenäinen 
kehittäminen

(f a) kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät 
toimet

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan tukea maiden väliselle tutkimukselle Euroopan tasolla.

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

Tarkistus 7
4 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 monissa 
jäsenvaltioissa syistä, jotka liittyvät 
perustaviin ihmisoikeuksiin ja 
perustuslaillisiin periaatteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler, Herbert Reul ja Christian Ehler

Tarkistus 8
4 artiklan 2 ja 3 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 
ollessa käynnissä.

– 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.
3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta: 3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 

tutkimusaloja:

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

– ihmisalkioiden kloonaukseen tähtäävää
tutkimusta,
– tutkimusta, jolla pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää niin, että
muutoksista saattaa tulla periytyviä,
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– tutkimusta, jolla pyritään luomaan 
ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten ja 
tutkimusta, jossa käytetään tällaisten 
alkioiden soluja,
– tutkimushankkeita, jotka johtavat 
suoraan tai välillisesti ihmisalkioiden 
tuhoamiseen,
Alkion kantasolututkimuksen alalla 
hyödynnetään Yhdysvaltain kansallisen 
terveysinstituutin kokemuksia ja rahoitusta 
myönnetään ainoastaan sellaisilla 
alkioiden kantasolulinjoilla tehtävälle 
tutkimukselle, jotka on luotu ennen 
elokuuta 2001.

Or. en

(Parlamentin tarkistuksen 3 kohdan toinen luetelmakohta on samanlainen kuin komission 
ehdotuksen 2 kohdan toinen luetelmakohta.)

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 9
4 artiklan 2 kohta

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

– lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

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

– tutkimustoiminta, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita vain tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, ja 
tutkimustoiminta, jossa käytetään tällaisten 
alkioiden soluja,

– tutkimustoiminta, jossa tuhotaan 
ihmisalkioita tai jossa käytetään 
ihmisalkion 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 Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 10
4 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 kloonausmenetelmiä,

– puuttumista ihmisen sukusolulinjoihin,

– alkioiden ja alkion kantasolujen käyttö ja 
tuotanto tieteelliseen tutkimuskäyttöön, 
sillä ihminen itsessään on lopputulos ja 
ihmiskehoa ja erityisesti naisen kehoa ei 
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 ja 
Christian Ehler

Tarkistus 11
4 artiklan 3 kohta

3. Erityisohjelmasta ei rahoiteta: 3. Jos teknologia on eettiseltä kannalta 
kiistanalaista (esimerkiksi alkion 
kantasoluilla tehtävä tutkimus ja tutkimus, 
jossa käytetään koeputkihedelmöityksellä
aikaansaatuja ylimääräisiä alkioita, 
kysymykset, joita syntyy geneettisten 
tietojen käytöstä tilanteissa, joissa hoitoa ei 
ole olemassa), etusijalle asetetaan 
tutkimushankkeet, jotka ovat vaihtoehtona 
näille eettisesti kiistanalaisille tekniikoille, 
kuten 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.

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

Tarkistus 12
4 artiklan 3 kohdan 1 a luetelmakohta (uusi)
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– alkiontutkimusta tai alkion kantasoluilla 
tehtävää tutkimusta, joka on 
ihmisoikeuksiin liittyvien 
perusnäkökohtien ja perustuslaillisten 
periaatteiden perusteella kielletty useissa 
jäsenvaltioissa,

Or. en

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

Tarkistus 13
4 artiklan 3 kohdan 2 luetelmakohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 14
5 artiklan 3 kohta

3. Erityisohjelman liitteessä IV määritetään 
toimi, joka voidaan toteuttaa osallistumalla 
kansallisten tutkimusohjelmien 
yhteistoteutukseen ja josta on tehtävä
erillinen päätös perustamissopimuksen 
169 artiklan nojalla.

3. Erityisohjelman liitteessä IV määritetään 
mahdollinen toimi, joka voidaan toteuttaa 
osallistumalla kansallisten tutkimusohjelmien 
yhteistoteutukseen ja josta olisi tehtävä
erillinen päätös perustamissopimuksen 169 
artiklan nojalla.

Or. es

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell
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Tarkistus 15
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, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 
sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta, ja eurooppalaisen 
lisäarvon hyöty sekä vaikutus teollisuuden 
kilpailukykyyn ja merkitys yhteisön muille 
politiikoille. Työohjelma päivitetään tarpeen 
mukaan.

Or. es

Perustelu

Voimakkaassa taloudellisessa kilpailukehyksessä on tunnustettava eurooppalainen lisäarvo ja 
yhteisön politiikkojen merkitys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 16
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, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 
sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta, ja tarkoituksena 
on lisätä tällaisiin toimiin liittyvää
synergiaa. Työohjelma päivitetään tarpeen
mukaan.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin luoda yhtenäinen Eurooppaa hyödyttävä eurooppalainen tutkimusalue, 
työohjelmalla on pyrittävä synergian lisäämiseen nykyisiin tutkimustoimiin liittyen niiden 
pelkän huomioonottamisen asemesta.



AM\619606FI.doc 9/77 PE 374.088v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 17
6 artiklan 3 kohta

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

3. Ehdotukset epäsuoriksi toimiksi eri 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa arvioidaan ja 
hankkeet valitaan seuraavien periaatteiden 
mukaisesti:

– huippuosaaminen tieteen ja/tai 
teknologian alalla,
– merkitys tämän erityisohjelman 
tavoitteille,

– mahdollinen vaikutus hankkeen tulosten 
kehittämisen, levittämisen ja käytön kautta,
– täytäntöönpanon ja hallinnoinnin 
laadukkuus ja tehokkuus.

Tässä yhteydessä työohjelmassa 
määritetään arviointi- ja valintakriteerit ja 
voidaan määrittää lisävaatimuksia, 
painotuksia ja pistekynnyksiä.

Or. es

Perustelu

Jotta erityisohjelman toimien tehokkuus olisi suurempi, on eriteltävä yksityiskohtaisemmin 
periaatteet, joita noudatetaan hankkeiden valinnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 18
6 artiklan 4 kohta
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4. Työohjelmassa voidaan yksilöidä: 4. Työohjelmassa voidaan yksilöidä
eurooppalaisia laitoksia, jotka saavat tukea 
jäsenmaksun muodossa

a) organisaatioita, jotka saavat tukea 
jäsenmaksun muodossa;
b) toimia yksittäisten oikeussubjektien 
toimien tukemiseksi.

Or. es

Perustelu

Kyse on siitä, että kaikkien organisaatioiden olosuhteet ja mahdollisuudet kilpailuun 
pitäisivät olla samat, minkä vuoksi 4 kohdassa olisi viitattava ainoastaan tahoihin, joilla 
"eurooppalaisen laitoksen" luonne. 4 kohdan b alakohta olisi poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 19
7 artiklan 2 kohta

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

2. Tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä sovelletaan seuraavien 
toimien hyväksymisessä:

a) vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma;

a) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
työohjelman laatiminen ja päivittäminen 
sekä ensisijaisesti käytettävät välineet, 
niiden käytön mahdollinen myöhempi 
mukauttaminen, ehdotuspyyntöjen sisältö
ja arviointi sekä noudatettavat 
valintaperusteet,

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

(b) rahoituksen hyväksyminen seuraaville 
toimille:

i) TTK-toimet, joihin liittyy 
huippuosaamisen verkostoja ja integroituja 
hankkeita

(ii) seuraaviin aloihin liittyvät TTK-toimet:
– terveys; 

– elintarvikkeet, maatalous ja biotekniikka;

– nanotieteet ja nanoteknologia;
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b a) puiteohjelman 7 artiklan mukaiseen 
ulkoiseen arviointiin kuuluvien seikkojen 
määrittäminen;

b b) muutokset liitteen II mukaiseen 
rahoituksen kokonaismäärän ohjeelliseen 
jakautumiseen.

Or. en

(Parlamentin tarkistusten b b kohta on samanlainen kuin komission ehdotuksen b kohta.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 20
7 artiklan 2 kohta

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

2. Tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä hallintomenettelyä sovelletaan:

a) vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma;

vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma, mukaan lukien 
ensisijaisina käytettävät välineet, kaikki 
myöhemmät muutokset, ehdotuspyyntöjen 
sisältö sekä sovellettavat arviointi- ja 
valintakriteerit;

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

tehtäessä muutoksia liitteen II mukaiseen 
rahoituksen kokonaismäärän ohjeelliseen 
jakautumiseen;

(b a) rahoitettaessa TTK-toimia, joissa 
yhteisön arvioitu rahoitusosuus tästä
ohjelmasta on 0,6 miljoonaa euroa tai sen 
yli;

(b b) päätettäessä ERA-NET- ja ERA-net 
PLUS -verkostojen rahoittamisesta;

(b d) tehtäessä sopimusta komission ja 
Euroopan investointipankin välillä
riskinjakorahoitusvälineestä.

Or. es

Perustelu

Hallintokomiteoiden nykyinen toimintamalli on säilytettävä, koska ohjelman onnistumiselle 
on olennaista, että maat tuntevat osallistuvansa ja että toimia seurataan asianmukaisesti 
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ottaen huomioon, että monien toimien on täydennettävä toisten valtioiden toteuttamia 
toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 21
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

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 22
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
Komissio huolehtii seitsemännestä
puiteohjelmasta tehdyn päätöksen 
7 artiklan mukaisesti riippumattomasta 
seurannasta, arvioinnista ja 
uudelleentarkastelusta, jotka koskevat 
erityisohjelman aloilla toteutettuja toimia. 

Or. es

Perustelu

Erityisohjelman toimien seurannan ja valvonnan takaamiseksi noudatetaan seitsemännessä
puiteohjelmassa vahvistettuja suuntaviivoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 23
Liite I, Johdanto, 1 kohta, 5 luetelmakohta

– tuomalla tiede ja yhteiskunta lähemmäksi 
toisiaan, jotta tiede ja teknologia voitaisiin 
integroida sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan, ja

– tuomalla tiede ja yhteiskunta lähemmäksi 
toisiaan, jotta tiede ja teknologia voitaisiin 
integroida sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan; antamalla nykyisille EU:n 
tason, kansallisille ja alueellisille 
tiedotuskeskuksille mahdollisuus tarjota pk-
yrityksille, teollisuuden toimijoille ja 
tutkimuslaitoksille kaikki tieto 
puiteohjelmasta, kilpailukyky ja innovaatio -
puiteohjelmasta sekä rakennerahastoista, 
ja

Or. en

Perustelu

Nykyiset tietopalvelukeskukset tarvitsevat opastusta ja tietoa voidakseen palvella pk-yrityksiä, 
teollisuuden toimijoita ja tutkimuslaitoksia niin, että samalla otetaan huomioon rahastojen 
toisiaan täydentävä luonne.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 24
Liite I, Johdanto, 1 kohdan 5 ja 6 luetelmakohta ja 2 kohta

– tuomalla tiede ja yhteiskunta lähemmäksi 
toisiaan, jotta tiede ja teknologia voitaisiin 
integroida sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan, ja

– tuomalla tiede ja yhteiskunta lähemmäksi 
toisiaan, jotta tiede ja teknologia voitaisiin 
integroida sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan;

– tukemalla tutkimuspolitiikkojen 
yhtenäistä kehittämistä; 

– kansainvälistä yhteistyötä tukevilla 
horisontaalisilla toimilla ja toimenpiteillä.

– kansainvälistä yhteistyötä tukevilla toimilla 
ja toimenpiteillä.

Tällä erityisohjelmalla tuetaan myös 
tutkimuspolitiikan yhtenäistä kehittämistä.

Or. es
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Perustelu

On tärkeää painottaa tutkimuspolitiikkoja varmistamalla, että ne toteutetaan yhtenäisesti. 
Tämän vuoksi sitä ehdotetaan sisällytettäväksi uudeksi luetelmakohdaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 25
Liite I, Johdanto, 1 kohta, 6 luetelmakohta

– kansainvälistä yhteistyötä tukevilla 
horisontaalisilla toimilla ja toimenpiteillä.

– kansainvälistä, rajat ylittävää ja alueiden 
välistä yhteistyötä tukevilla horisontaalisilla 
toimilla ja toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Kansainvälistä yhteistyötä koskevaa periaatetta on sovellettava myös rajat ylittävään ja 
alueiden väliseen yhteistyöhön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 26
Liite I, Johdanto, 4 kohta

Erityisohjelmassa voidaan toteuttaa muihin 
kuin yhteisön ohjelmiin liittyvää
koordinointia, jossa hyödynnetään ERA-
NET-järjestelmää ja yhteisön osallistumista 
kansallisten ohjelmien yhteistoteutukseen 
(perustamissopimuksen 169 artikla) 
”Yhteistyö”-erityisohjelmassa kuvatulla 
tavalla.

Erityisohjelmassa voidaan toteuttaa muihin 
kuin yhteisön ohjelmiin liittyvää
koordinointia, jossa hyödynnetään ERA-
NET-järjestelmää ja yhteisön osallistumista 
kansallisten ohjelmien yhteistoteutukseen 
(perustamissopimuksen 169 artikla) 
”Yhteistyö”-erityisohjelmassa kuvatulla 
tavalla. Toimella parannetaan myös 
täydentävyyttä ja synergiaa puiteohjelman 
ja toisaalta hallitusten välisten rakenteiden 
avulla toteutettavien toimien välillä.

Or. en

Perustelu
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Euroopan tasolla jäsenvaltiot kehittävät ja käyttävät maailman johtavia infrastruktuureja, 
kun ne ovat jäseninä eurooppalaisissa hallitusten välisissä organisaatioissa. 
Tutkimusinfrastruktuurit tuovat selvää lisäarvoa ja hyötyä eurooppalaiselle tutkimukselle, 
minkä vuoksi ne on otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 27
Liite I, Johdanto, 5 a kohta (uusi)

Puiteohjelman tämän osan tavoitteisiin 
kuuluu myös eurooppalaisten yliopistojen  
vahvistaminen, sillä niillä on avainasema 
perusoppilaitoksina tieteen ja teknologian 
huippuosaamista edustavassa 
tutkimuksessa ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomisessa.

Or. xm

(Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen 1138.)

Perustelu

Tärkeä rooli, joka yliopistoinstituutiolla on oltava, on niin selvä, että enempää perusteluja ei 
tarvita. Itse komissio on myöntänyt useaan kertaan tämän antaessaan vain tätä asiaa 
koskevan tiedonantonsa "Yliopistojen rooli tietojen ja taitojen Euroopassa" 
(KOM(2003)0058). Siinä todetaan, että "Euroopan unioni tarvitsee tämän vuoksi tervettä ja 
vireää yliopistomaailmaa"  ja että "Euroopan yliopistoihin on saatava huippuosaamista 
osaamisyhteiskuntaa tukevien prosessien tehostamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla". 
Siinä mainitaan myös tarve vahvistaa tätä yliopistojen roolia niiden kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi unionin ulkopuolisten ja eniten kehittyneiden maiden suhteen. Näillä seikoilla 
pyritään korostamaan eurooppalaisten yliopistojen asemaa puiteohjelmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 28
Liite I, Johdanto, 'Tutkimuspolitiikan yhtenäinen kehittäminen'

Tutkimuspolitiikan yhtenäinen 
kehittäminen

Poistetaan.
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Tämän osa-alueen toimilla tuetaan 
tutkimuspolitiikan yhtenäistä kehittämistä. 
Toimet täydentävät ”Yhteistyö”-ohjelman 
koordinointitoimia ja tukevat yhteisön 
politiikkaa ja toimenpiteitä (esim. 
lainsäädäntöä, suosituksia ja 
suuntaviivoja), joiden tavoitteena on 
yhtenäistää jäsenvaltioiden politiikkaa ja 
tehostaa sen vaikutusta.
Toimet edistävät Lissabonin strategian 
toteutusta ja erityisesti 
tutkimusinvestointeihin liittyvän 
3 prosentin tavoitteen saavuttamista, sillä
niiden avulla jäsenvaltiot ja Euroopan 
unioni voivat harjoittaa tehokkaampaa 
tutkimus- ja kehittämispolitiikkaa. 
Tavoitteena on parantaa julkisrahoitteista 
tutkimusta ja sen yhteyksiä yrityksiin sekä
edistää yksityisiä tutkimusinvestointeja. 
Tätä varten pyritään luomaan tarvittavat 
edellytykset lisäämällä julkista tukea ja 
vauhdittamalla sen kautta yksityisiä
investointeja.
Toimia ovat seuraavat:
• Tutkimukseen liittyvien julkisen vallan 
toimenpiteiden ja teollisuuden 
strategioiden seuraaminen ja analysointi
Tavoitteena on tuottaa tietoa ja analyysejä, 
joilla tuetaan julkisen vallan 
toimenpiteiden suunnittelua, toteutusta, 
arviointia ja valtioiden välistä
koordinointia. Tähän sisältyvät seuraavat 
toimet:
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– Tieto- ja seurantapalvelu (ERAWATCH), 
jolla tuetaan näyttöön pohjautuvaa 
tutkimuspoliittista päätöksentekoa ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) 
toteutusta syventämällä tietämystä
kansallisen ja alueellisen 
tutkimuspolitiikan, -toimien ja 
-järjestelmien luonteesta, osatekijöistä ja 
kehityksestä. Tämä edellyttää säännöllisiä, 
Euroopan näkökulmasta tehtäviä
analyysejä tutkimuspoliittisen 
päätöksenteon kannalta tärkeistä
kysymyksistä, erityisesti 
tutkimusjärjestelmien kehityksen taustalla 
olevista tekijöistä ja niiden merkityksestä
politiikan ja hallintorakenteiden kannalta 
sekä esiin nousevista kysymyksistä tai 
haasteista ja tutkimuspoliittisista 
vaihtoehdoista. Lisäksi on määrä tehdä
Euroopan tason selvitys jäsenvaltioiden 
etenemisestä kohti ERA:a ja 3 prosentin 
tavoitetta.
– Yritysten tutkimusinvestointien seuranta, 
joka tarjoaa erillisen ja täydentävän 
tietolähteen julkisen päätöksenteon tueksi 
sekä t&k-investointistrategioiden 
vertailupohjan yrityksille. Tarkoitus on 
laatia säännöllisesti yritys- ja sektoritason 
t&k-investointeja koskevat tulostaulut, 
selvittää yksityisten t&k-investointien 
kehityssuuntauksia, analysoida yritysten 
t&k-investointipäätöksiin ja -käytäntöihin 
vaikuttavia tekijöitä, selvittää taloudellisia 
vaikutuksia ja arvioida vaikutuksia 
politiikan kannalta.
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– Tutkimustoimintaa ja sen talouteen 
kohdistuvia vaikutuksia koskevien 
indikaattorien kehittäminen ja analyysi. 
Tarkoituksena on laatia ja julkaista 
kansalliset ja alueelliset tieteen ja 
teknologian avainluvut ja tulostaulut 
käyttäen tarpeen mukaan virallisia 
tilastollisia indikaattoreita. Lisäksi 
arvioidaan jäsenvaltioiden t&k-
järjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia 
sekä analysoidaan EU:n asemaa ja 
suorituskykyä tieteellisessä ja 
teknologisessa tutkimuksessa.
Nämä toimet toteutetaan yhteistyössä
Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa sekä
selvitysten ja asiantuntijaryhmien 
muodossa.
• Tutkimuspolitiikan koordinointi, mukaan 
luettuina kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutetut valtioiden väliset 
yhteistyöaloitteet, jotka liittyvät yhteistä
etua koskeviin kysymyksiin
Tavoitteena on tehostaa tutkimuspolitiikan 
koordinointia toimilla, joilla tuetaan i) 
avoimen koordinointimenetelmän 
toteutusta ja ii) kentältä tulevia aloitteita, 
joihin osallistuu useita maita ja alueita ja 
tarvittaessa muita sidostahoja (kuten 
yrityksiä, yleiseurooppalaisia 
organisaatioita ja kansalaisjärjestöjä).
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Nämä toimet liittyvät yhteistä etua 
koskeviin kysymyksiin tutkimuksen alalla 
ja muilla politiikan aloilla, joiden panosta 
tarvitaan ERA:n toteuttamiseksi ja 
tutkimusinvestointeihin liittyvän 
3 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. 
Niillä edistetään tehokkaamman 
kansallisen ja alueellisen politiikan 
kehittämistä vastavuoroisen oppimisen ja 
vertaisarvioinnin avulla, edistetään maiden 
ja alueiden muodostamien ryhmien 
koordinoituja tai yhteisiä aloitteita osa-
alueilla, joilla on vahva ylikansallinen 
ulottuvuus tai merkittäviä
heijastusvaikutuksia, sekä tarpeen mukaan 
yksilöidään kysymyksiä, jotka edellyttävät 
toisiaan täydentäviä ja tukevia toimia 
yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla. 
Useiden maiden ja alueiden toteuttamissa 
aloitteissa voi olla kyse kansallisen ja 
alueellisen politiikan vertaisarvioinnista, 
kokemusten ja henkilöstön vaihdosta, 
yhteisistä evaluoinneista ja vaikutusten 
arvioinneista sekä yhteisten toimien 
kehittämisestä ja toteutuksesta.

Or. es

Perustelu

Tämän tarkistuksen esittäjän mielestä tämä kappale olisi siirrettävä siten, että se ei olisi 
liitteen I johdannossa vaan yksi jakso lisää tämän liitteen kuuden jakson joukossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 29
Liite I, Johdanto, 'Tutkimuspolitiikan yhtenäinen kehittäminen', 3 kohta, 1 luetelmakohta, 

1 alakohta, 2 luetelmakohta
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– Yritysten tutkimusinvestointien seuranta, 
joka tarjoaa erillisen ja täydentävän 
tietolähteen julkisen päätöksenteon tueksi 
sekä t&k-investointistrategioiden 
vertailupohjan yrityksille. Tarkoitus on laatia 
säännöllisesti yritys- ja sektoritason t&k-
investointeja koskevat tulostaulut, selvittää
yksityisten t&k-investointien 
kehityssuuntauksia, analysoida yritysten t&k-
investointipäätöksiin ja -käytäntöihin 
vaikuttavia tekijöitä, selvittää taloudellisia 
vaikutuksia ja arvioida vaikutuksia politiikan 
kannalta

Yritysten tutkimusinvestointien seuranta, 
joka tarjoaa erillisen ja täydentävän 
tietolähteen julkisen päätöksenteon tueksi 
sekä t&k-investointistrategioiden 
vertailupohjan EU:n talouden kannalta 
keskeisillä aloilla toimiville yrityksille. 
Tarkoitus on laatia säännöllisesti yritys- ja 
sektoritason t&k-investointeja koskevat 
tulostaulut, selvittää yksityisten t&k-
investointien kehityssuuntauksia, analysoida 
yritysten t&k-investointipäätöksiin ja -
käytäntöihin vaikuttavia tekijöitä, selvittää
taloudellisia vaikutuksia ja arvioida 
vaikutuksia politiikan kannalta.

Or. en

Perustelu

Teollisuuden tutkimusinvestointeja tulisi kannustaa EU:n talouden kannalta keskeisillä
aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 30
Liite I, Johdanto, 'Tutkimuspolitiikan yhtenäinen kehittäminen', 3 kohta, 2 luetelmakohta, 

1 alakohta

Tavoitteena on tehostaa tutkimuspolitiikan 
koordinointia toimilla, joilla tuetaan i) 
avoimen koordinointimenetelmän toteutusta 
ja ii) kentältä tulevia aloitteita, joihin 
osallistuu useita maita ja alueita ja 
tarvittaessa muita sidostahoja (kuten 
yrityksiä, yleiseurooppalaisia organisaatioita 
ja kansalaisjärjestöjä).

Tavoitteena on tehostaa tutkimuspolitiikan 
koordinointia silloin, kun näin voidaan 
selvästi luoda lisäarvoa tutkimus- ja 
innovointijärjestelmien kannalta, toimilla, 
joilla tuetaan i) avoimen 
koordinointimenetelmän toteutusta ja ii) 
kentältä tulevia aloitteita, joihin osallistuu 
useita maita ja alueita ja tarvittaessa muita 
sidostahoja (kuten yrityksiä, 
yleiseurooppalaisia organisaatioita ja 
kansalaisjärjestöjä).

Or. en

Perustelu
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Tutkimuspolitiikkaa pitäisi koordinoida EU:n tasolla aloilla, joilla yhteistyölle saadaan 
selvästi lisäarvoa. Olisi kaikin keinoin vältettävä päällekkäisyyksiä jäsenvaltioiden 
kansallisen tutkimuspolitiikan yhteydessä tehtävän työn kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 31
Liite I, Johdanto, 'Tutkimuspolitiikan yhtenäinen kehittäminen', 3 kohta, 2 luetelmakohta, 

3 a alakohta (uusi)

Erityistä huomiota on kiinnitettävä
seuraaviin seikkoihin:

– synerginen lähestymistapa 
tutkimuspotentiaalin kehittämiseen yhdessä
innovoinnin ohjaamien rakennerahastojen 
ja ohjelmien kanssa;
– sellaisten hallinnollisten ja fyysisten 
esteiden vähentäminen, jotka estävät 
tehokasta rajat ylittävää yhteistyötä eri 
jäsenvaltioiden alueiden välillä sekä
yhdistetyn tutkimus- ja 
innovointikapasiteetin kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Aluepolitiikassa rajat ylittävällä aluepolitiikalla on tiettyjä erityispiirteitä ja erityistä
merkitystä EU:n yhdentymisen kannalta jäsenvaltioiden rajojen häivyttäjänä. Jäsenvaltioiden 
rajojen yli tehtävä innovatiivinen yhteistyö on liian usein tuloksetonta. Syynä tähän ovat 
hallinnolliset ja fyysiset esteet. On syytä toivottaa tervetulleeksi kaikenlainen apu alueiden ja 
jäsenvaltioiden politiikan koordinoinnissa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Innovaatiot 
eivät pysähdy jäsenvaltioiden rajoille.

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

Tarkistus 32
Liite I, Johdanto, 'Eettiset näkökohdat', 1 kohta
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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. 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 päivänä maaliskuuta 2005 ihmisen 
munasoluilla käytävästä kaupasta1 antama 
päätöslauselma ja sen 26 päivänä
lokakuuta 2005 bioteknologisten 
keksintöjen patentoimisesta2 antama 
päätöslauselma sekä tutkimushankkeiden 
toteutusmaiden voimassa olevat lait ja 
asetukset.

________________
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, 
P6_TA(2005)0407.

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

Tarkistus 33
Liite I, Johdanto, 'Eettiset näkökohdat', 2, 3, 4 ja 5 kohta

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

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. Erityistapauksissa eettinen 
arviointi voidaan tehdä myös hankkeen 
toteutuksen aikana.

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

Komissio ilmoittaa alaa koskevasta 
toiminnastaan vuosittain parlamentille ja 
neuvostolle, ja lisäksi se toimittaa 
neuvostolle ja parlamentille tietoja 
pyynnöstä. 
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Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 34
Liite I, Johdanto, '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): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 35
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Tavoite'

Tavoitteena on optimoida Euroopan 
parhaiden tutkimusinfrastruktuurien käyttö ja 
kehittäminen ja auttaa luomaan tieteen ja 
teknologian aloilla uusia Euroopan yleistä
etua palvelevia tutkimusinfrastruktuureja (tai 
tehdä merkittäviä parannuksia jo käytössä
oleviin infrastruktuureihin), joita Euroopan 
tiedeyhteisö tarvitsee pysyäkseen 
tutkimuksen eturintamassa ja joiden avulla 
yritykset voivat vahvistaa 
osaamisperustaansa ja teknologista 
taitotietoaan.

Tavoitteena on optimoida Euroopan 
parhaiden tutkimusinfrastruktuurien käyttö ja 
kehittäminen ja auttaa luomaan tieteen ja 
teknologian aloilla uusia Euroopan yleistä
etua palvelevia tutkimusinfrastruktuureja, 
joita Euroopan tiedeyhteisö tarvitsee 
pysyäkseen tutkimuksen eturintamassa ja 
joiden avulla yritykset voivat vahvistaa 
osaamisperustaansa ja teknologista 
taitotietoaan.

Or. es
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Perustelu

Ei ole syytä antaa erilaista näkökulmaa jo olemassa oleville tutkimusinfrastruktuureille ja 
niille, joita on luotava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 36
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Lähestymistapa', 1 kohta

Jotta Eurooppa voisi tulla maailman 
kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi 
tietoon perustuvaksi taloudeksi, sillä on 
oltava käytössään uudenaikaisia ja tehokkaita 
tutkimusinfrastruktuureita, joiden avulla se 
voi saavuttaa johtavan aseman tieteessä ja 
teknologiassa. Tutkimusinfrastruktuureilla on 
keskeinen merkitys tietämyksen luomisessa, 
levittämisessä, soveltamisessa ja 
hyödyntämisessä ja sitä kautta innovoinnin 
edistämisessä. Mahdollisuus infrastruktuurien 
käyttöön on yhä useammin ehdoton edellytys 
tutkimukselle kaikilla tieteen ja teknologian 
aloilla. Monet tutkimusinfrastruktuurit ovat 
kehittyneet lähes yksinomaan jonkin tietyn 
alan tutkimukseen käytetyistä suurista 
laitteistoista useiden eri tiedeyhteisöjen 
käytössä oleviksi palveluinfrastruktuureiksi. 
Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen 
myötä hiljattaiset infrastruktuuriratkaisut 
ovat myös laajentuneet niin, että ne käsittävät 
hajautettuja laitteisto-, ohjelmisto- ja 
sisältöjärjestelmiä ja tuovat mittavaa 
kumulatiivista arvoa osaamisvarantoina 
useilla eri tieteenaloilla.

Jotta Eurooppa voisi tulla maailman 
kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi 
tietoon perustuvaksi taloudeksi, sillä on 
oltava käytössään uudenaikaisia ja tehokkaita 
tutkimusinfrastruktuureita, joiden avulla se
voi saavuttaa johtavan aseman tieteessä ja 
teknologiassa. Tutkimusinfrastruktuureilla on 
keskeinen merkitys tietämyksen luomisessa, 
levittämisessä, soveltamisessa ja 
hyödyntämisessä ja sitä kautta innovoinnin 
edistämisessä. Mahdollisuus infrastruktuurien 
käyttöön on yhä useammin ehdoton edellytys 
tutkimukselle kaikilla tieteen ja teknologian 
sekä näyttöön pohjautuvan päätöksenteon 
aloilla. Monet tutkimusinfrastruktuurit ovat 
kehittyneet lähes yksinomaan jonkin tietyn 
alan tutkimukseen käytetyistä suurista 
laitteistoista useiden eri tiedeyhteisöjen 
käytössä oleviksi palveluinfrastruktuureiksi. 
Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen 
myötä hiljattaiset infrastruktuuriratkaisut 
ovat myös laajentuneet niin, että ne käsittävät 
hajautettuja laitteisto-, ohjelmisto- ja 
sisältöjärjestelmiä ja tuovat mittavaa 
kumulatiivista arvoa osaamisvarantoina 
useilla eri tieteenaloilla ja monille erilaisille 
käyttäjäryhmille.

Or. en

Perustelu

Tutkimusinfrastruktuureilla on keskeinen merkitys tutkimustulosten levittämisessä monille eri 
tutkimusaloille ja monille yhteisöille, mikä on olennaista innovoinnin edistämisessä.
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Näiden infrastruktuurien avulla jaettu tieto voi myös olla tärkeänä tukena näyttöön 
pohjautuvassa päätöksenteossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 37
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Lähestymistapa', 2 kohta

Ehdotetuilla toimilla edistetään eritoten 
osaamisen kehittämistä, hyödyntämistä ja 
säilyttämistä tukemalla 
tutkimusinfrastruktuureja joko 
huippuosaamista korostavaa alhaalta ylöspäin -
lähestymistapaa noudattaen tai kohdennettua 
lähestymistapaa soveltaen. Tieto- ja 
viestintäteknologiapohjaisiin sähköisiin 
infrastruktuureihin tehtävät strategiset 
parannukset nähdään nekin muutosvoimana 
tavassa, jolla tiedettä tehdään.

Ehdotetuilla toimilla edistetään eritoten 
osaamisen kehittämistä, hyödyntämistä ja 
säilyttämistä tukemalla 
tutkimusinfrastruktuureja joko 
huippuosaamista korostavaa alhaalta ylöspäin -
lähestymistapaa noudattaen tai kohdennettua 
lähestymistapaa soveltaen niin, että toimet 
perustuvat käytettävissä oleviin 
resursseihin sekä unionin keskeisiin 
prioriteetteihin. Tieto- ja 
viestintäteknologiapohjaisiin sähköisiin 
infrastruktuureihin tehtävät strategiset 
parannukset nähdään nekin keskeisenä
muutosvoimana tavassa, jolla tiedettä
tehdään, ja tätä tuetaan merkittävillä
julkisilla ja yksityisillä investoinneilla 
kaikkialla Euroopassa. 

Or. en

Perustelu

Käytettävissä olevien resurssien rajoitusten vuoksi tulisi määrittää selvät prioriteetit 
"Valmiudet"-erityisohjelmassa toteutettaville toimille.

On tärkeää korostaa lisätehoa, jota saadaan tieto- ja viestintäteknologiapohjaisiin sähköisiin 
infrastruktuureihin tehtävillä parannuksilla "eEurope"-aloitteen sekä kansallisten ja 
alueellisten tietoyhteiskuntaa koskevien strategioiden yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 38
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Lähestymistapa', 2 kohta
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Ehdotetuilla toimilla edistetään eritoten 
osaamisen kehittämistä, hyödyntämistä ja 
säilyttämistä tukemalla 
tutkimusinfrastruktuureja joko 
huippuosaamista korostavaa alhaalta ylöspäin -
lähestymistapaa noudattaen tai kohdennettua 
lähestymistapaa soveltaen. Tieto- ja 
viestintäteknologiapohjaisiin sähköisiin
infrastruktuureihin tehtävät strategiset 
parannukset nähdään nekin muutosvoimana 
tavassa, jolla tiedettä tehdään.

Ehdotetuilla toimilla edistetään eritoten 
osaamisen kehittämistä, hyödyntämistä ja 
säilyttämistä tukemalla 
tutkimusinfrastruktuureja joko 
huippuosaamista korostavaa alhaalta ylöspäin -
lähestymistapaa noudattaen tai kohdennettua 
lähestymistapaa soveltaen. Tieto- ja 
viestintäteknologiapohjaisiin sähköisiin ja 
virtuaalisiin infrastruktuureihin tehtävät 
strategiset parannukset nähdään nekin 
muutosvoimana tavassa, jolla tiedettä
tehdään. Koordinointi jäsenvaltioiden 
kanssa on olennaisen tärkeää
infrastruktuurien kehittämiselle ja 
rahoittamiselle.

Or. es

Perustelu

On hyvä määritellä tässä kohdassa, että jäsenvaltiot vastaavat tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisestä, minkä vuoksi koordinaatio niiden kanssa on tärkeää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 39
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Lähestymistapa', 3 kohta, johdantokappale

EU:n tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelmassa 
”tutkimusinfrastruktuurilla” tarkoitetaan 
laitteistoja, resursseja tai palveluja, joita 
tutkimusyhteisö tarvitsee tutkimuksen 
tekemiseen kaikilla tieteen ja teknologian 
aloilla. Määritelmä kattaa (tarvittavine 
henkilöresursseineen):

EU:n tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelmassa 
”tutkimusinfrastruktuurilla” tarkoitetaan 
laitteistoja, resursseja tai palveluja, joita 
tutkimusyhteisö tarvitsee julkisella, 
yksityisellä sekä kansalaisyhteiskunnan 
tasolla tutkimuksen tekemiseen kaikilla 
tieteen ja teknologian aloilla. Määritelmä
kattaa (tarvittavine henkilöresursseineen):

Or. en

Perustelu

Julkisilla, yksityisillä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on kaikilla oikeus käyttää
tutkimusinfrastruktuurin luomia mahdollisuuksia, resursseja sekä palveluita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 40
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Lähestymistapa', 4 a kohta (uusi)

Toteutetuissa toimissa otetaan huomioon 
muuan muassa se seikka, että investoinnit 
tutkimusrakenteisiin lähentymisalueilla ja 
syrjäisimmillä alueilla lisäävät 
huomattavasti näillä alueilla saatavilla 
olevan inhimillisen potentiaalin määrän 
käyttöä. Tämä on erityisen tärkeää niillä
lähentymisalueilla, joilla ero 
tutkimuspotentiaalin ja infrastruktuurien 
tilan välillä on suurin.

Or. pl

Perustelu

Ohjelmassa on aivan oikein huomioitu, että tutkimuspotentiaalilla tuetaan inhimillisen 
potentiaalin täysipainoista käyttöä lähentymisalueilla ja syrjäisimmillä alueilla. Samat 
argumentit pätevät vielä paremmin, kun on kyse tutkimusinfrastruktuureihin tehtävien 
investointien roolista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 41
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1 kohta, 1 luetelmakohta

– käytössä olevien tutkimusinfrastruktuurien 
käytön optimointi ja suorituskyvyn 
parantaminen

– käytössä olevien tutkimusinfrastruktuurien 
käytön optimointi ja suorituskyvyn 
parantaminen prioriteettina; 

Or. en

Perustelu

Olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien käytön optimoinnin tulisi olla prioriteettina tässä
erityisohjelmassa, koska tämä on tehokkaampi tapa käyttää saatavissa olevia rajallisia 
varoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 42
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1 kohta, 2 ja 3 luetelmakohta

– Euroopan yleistä etua palvelevien uusien 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen (tai jo 
käytössä oleviin infrastruktuureihin tehtävien 
merkittävien parannusten) edistäminen 
tutkimusinfrastruktuureja käsittelevän 
eurooppalaisen strategiafoorumin ESFRI:n 
työn pohjalta

Euroopan yleistä etua palvelevien uusien 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen (tai jo 
käytössä oleviin infrastruktuureihin tehtävien 
merkittävien parannusten) edistäminen, 
ottamalla ennen kaikkea mukaan
tutkimusinfrastruktuureja käsittelevän 
eurooppalaisen strategiafoorumin ESFRI:n 
työ

– tukitoimet, kuten esiin nouseviin tarpeisiin 
liittyvä tuki.

– tukitoimet, kuten uusiin tarpeisiin liittyvä
tuki ja valmiudet teknologian 
kehittämiseksi lähentymisalueilla. 

Or. es

Perustelu

Varautuminen tarpeisiin, joita syntyy lähentymisalueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 43
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.1.1. kohta
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Maailman huippua edustavat 
tutkimusinfrastruktuurit edellyttävät mittavia 
ja pitkäaikaisia investointeja 
henkilöresursseina ja rahoituksena. Niiden 
käyttäjä- ja hyödyntäjäkuntana tulisi olla 
mahdollisimman laaja koko Eurooppaa 
edustava tutkijoiden ja asiakasyritysten 
yhteisö. EU:n pitäisi edistää tätä tukemalla 
muiden maiden infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksia. Tarkoituksena on 
avata tutkimusryhmille (myös EU:n syrjäisten 
alueiden tutkimusryhmille) uusia 
mahdollisuuksia käyttää parhaita 
tutkimusinfrastruktuureja. Ulkopuoliset 
voivat päästä käyttämään 
tutkimusinfrastruktuureja joko paikan päällä
tai sopivan tietoliikenneyhteyden kautta. 
Käyttömahdollisuus voidaan tarjota myös 
tieteellisten etäpalvelujen muodossa. 
Toteutustapana ovat ehdotuspyynnöt, joihin 
sovelletaan alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa 
ja jotka koskevat kaikkia tieteen ja 
teknologian aloja tasavertaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 44
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.1.2. kohta, 1 kohta
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Tutkimusinfrastruktuurien kapasiteetin ja 
suorituskyvyn optimointia ja tehostamista 
EU:n tasolla on jatkuvasti tuettava ja 
kehitettävä, jotta voidaan vastata esiin 
nouseviin ja kasvaviin tieteellisiin tarpeisiin. 
Tähän voidaan pyrkiä parhaiten stimuloimalla 
tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja 
kehittämistä (mukaan luettuina niihin tehtävät 
parannukset) koordinoidusti.

Tutkimusinfrastruktuurien kapasiteetin ja 
suorituskyvyn optimointia ja tehostamista 
EU:n tasolla on jatkuvasti tuettava ja 
kehitettävä, jotta voidaan vastata esiin 
nouseviin ja kasvaviin tieteellisiin tarpeisiin. 
Tähän voidaan pyrkiä parhaiten stimuloimalla 
tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja 
kehittämistä (mukaan luettuina niihin tehtävät 
parannukset) koordinoidusti. 
Integrointitoimien tulee käsittää
autonomisten järjestelmien 
tutkimusinfrastruktuurin käyttö useilla 
tieteidenvälisillä alueilla, kuten ympäristön 
sekä biologisen monimuotoisuuden 
seurannassa.

Or. en

Perustelu

Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa ilmailuteknologiaa koskevassa strategiassa on 
yksilöity joukko Yhdistyneen kuningaskunnan kannalta keskeisiä tulevaisuuden aloja, joista 
yhden muodostavat itsenäiset miehittämättömät ilma-alukset. Teollisuuden, RDA:n sekä
DTI:n rahoittamalla ohjelmalla ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related 
Airborne Evaluation and Assessment) tutkitaan kysymyksiä, jotka liittyvät miehittämättömien 
siviilikäyttöisten laitteiden oikeuteen käyttää ilmatilaa. Tämän kysymyksen erityissovelluksia 
koskevat hankkeet olisivat erityisen arvokkaita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 45
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.1.2. kohta, 2 kohta, 1 luetelmakohta
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– alhaalta ylöspäin -lähestymistapaan 
perustuvat ehdotuspyynnöt, joilla pannaan 
liikkeelle resurssien molemminpuolista 
koordinointia ja yhdistämistä
infrastruktuurien ylläpitäjien välillä, 
päämääränä edistää niiden keskinäisen 
yhteistyön kulttuuria; toimien tavoitteena on 
myös strukturoida Euroopan tasolla 
infrastruktuurien toimintaa, edistää niiden 
kapasiteetin ja suorituskyvyn yhteistä
kehittämistä ja tukea niiden johdonmukaista 
ja monitieteistä käyttöä;

alhaalta ylöspäin -lähestymistapaan 
perustuvat ehdotuspyynnöt, joilla pannaan 
liikkeelle resurssien molemminpuolista 
koordinointia ja yhdistämistä
infrastruktuurien ylläpitäjien välillä, 
päämääränä edistää niiden keskinäisen 
yhteistyön kulttuuria; toimien tavoitteena on 
myös strukturoida Euroopan tasolla 
infrastruktuurien toimintaa, parantaa niiden 
toiminnan sekä käyttöehtojen avoimuutta 
potentiaalisten käyttäjien kannalta, edistää
niiden kapasiteetin ja suorituskyvyn yhteistä
kehittämistä ja tukea niiden johdonmukaista 
ja monitieteistä käyttöä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää parantaa tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta potentiaalisten käyttäjien 
kannalta, jotta voitaisiin edistää niiden käyttöä laajemmin koko Euroopassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 46
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.1.3. kohta, 1 kohta
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Verkkoinfrastruktuurien avulla 
tutkimusyhteisöt voivat jatkuvaluonteisesti
käyttää hajautettuja tieto- ja 
viestintäteknisiä resursseja (laskenta, 
liityntämahdollisuudet, instrumentointi). 
Resurssit saadaan virtuaaliyhteisön käyttöön 
monimutkaisten taustaprosessien avulla. 
Yleiseurooppalaisen lähestymistavan ja EU:n 
toimien tehostaminen tällä alalla voi edistää
merkittävästi Euroopan tutkimusvalmiuksia 
ja niiden hyödyntämistä sekä vankentaa 
verkkoinfrastruktuurien merkitystä
eurooppalaisen tutkimusalueen kulmakivenä, 
monitieteisen innovoinnin edelläkävijänä ja 
muutosvoimana tavassa, jolla tiedettä
tehdään. Se voi myös osaltaan parantaa 
EU:n syrjäalueiden tutkimusryhmien 
integroitumista.

Verkkoinfrastruktuurien avulla 
tutkimusyhteisöt voivat käyttää olennaisia 
tieto- ja viestintäteknisiä resursseja (laskenta, 
liityntämahdollisuudet, instrumentointi). 
Resurssit saadaan virtuaaliyhteisön käyttöön 
monimutkaisten taustaprosessien avulla. 
Yleiseurooppalaisen lähestymistavan ja EU:n 
toimien tehostaminen tällä alalla voi edistää
merkittävästi Euroopan tutkimusvalmiuksia 
ja niiden hyödyntämistä sekä vankentaa 
verkkoinfrastruktuurien merkitystä
eurooppalaisen tutkimusalueen kulmakivenä, 
monitieteisen innovoinnin edelläkävijänä ja 
muutosvoimana tavassa, jolla tiedettä
tehdään. On myös tärkeää parantaa EU:n 
syrjäalueiden tutkimusryhmien 
integroitumista tämän prosessin avulla.

Or. en

Perustelu

Verkkoinfrastruktuurien käyttö on tärkeä väline, jonka avulla voidaan lisätä eurooppalaisen 
tutkimuksen j potentiaalia ja sen hyödyntämistä sekä yhdistää syrjäisimpien alueiden 
tutkimusryhmiä eurooppalaiseen tutkimusalueeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 47
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.1.3. kohta, 3 kohta
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Digitaalisia kirjastoja, arkistoja, 
tietovarastoja, tiedonhoitoa ja tarvittavaa 
resurssien yhdistämistä on tuettava 
koordinoidusti Euroopan tasolla, jotta 
voidaan organisoida tietovarantoja 
tiedeyhteisön ja tulevien tutkijasukupolvien 
käyttöön. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös luottamuksen lisäämistä
verkkoinfrastruktuureja kohtaan. Toimilla on 
lisäksi määrä ennakoida ja ottaa käyttöön 
uusia vaatimuksia ja ratkaisuja ja tätä kautta 
tukea sellaisten suuren mittakaavan 
testausalustojen kehittämistä, jotka on 
suunniteltu uusien disruptiivisten 
teknologioiden kokeiluun ja uusiin 
käyttäjävaatimuksiin perustuvaan 
kehitystyöhön. Tähän sisältyy esimerkiksi 
verkko-opiskelumahdollisuuksien tarve. 
Verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä
eIRG (e-Infrastructure Reflection Group) 
avustaa säännöllisesti antamalla 
strategiasuosituksia.

Digitaalisia kirjastoja, arkistoja, 
tietovarastoja, tiedonhoitoa ja tarvittavaa 
resurssien yhdistämistä on tuettava 
koordinoidusti Euroopan tasolla, jotta 
voidaan organisoida tietovarantoja
tiedeyhteisön ja tulevien tutkijasukupolvien 
käyttöön. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös luottamuksen lisäämistä
verkkoinfrastruktuureja kohtaan ottaen 
huomioon, että tietojen on oltava tulevien 
sukupolvien käytettävissä. Toimilla on 
lisäksi määrä ennakoida ja ottaa käyttöön 
uusia vaatimuksia ja ratkaisuja ja tätä kautta 
tukea sellaisten suuren mittakaavan 
testausalustojen kehittämistä, jotka on 
suunniteltu uusien disruptiivisten 
teknologioiden kokeiluun ja uusiin 
käyttäjävaatimuksiin perustuvaan 
kehitystyöhön. Tähän sisältyy esimerkiksi 
verkko-opiskelumahdollisuuksien tarve. 
Verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä
eIRG (e-Infrastructure Reflection Group) 
avustaa säännöllisesti antamalla 
strategiasuosituksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 48
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.1.3. kohta, 3 kohta
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Digitaalisia kirjastoja, arkistoja, 
tietovarastoja, tiedonhoitoa ja tarvittavaa 
resurssien yhdistämistä on tuettava 
koordinoidusti Euroopan tasolla, jotta 
voidaan organisoida tietovarantoja 
tiedeyhteisön ja tulevien tutkijasukupolvien 
käyttöön. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös luottamuksen lisäämistä
verkkoinfrastruktuureja kohtaan. Toimilla on 
lisäksi määrä ennakoida ja ottaa käyttöön 
uusia vaatimuksia ja ratkaisuja ja tätä kautta 
tukea sellaisten suuren mittakaavan 
testausalustojen kehittämistä, jotka on 
suunniteltu uusien disruptiivisten 
teknologioiden kokeiluun ja uusiin 
käyttäjävaatimuksiin perustuvaan 
kehitystyöhön. Tähän sisältyy esimerkiksi 
verkko-opiskelumahdollisuuksien tarve. 
Verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä
eIRG (e-Infrastructure Reflection Group) 
avustaa säännöllisesti antamalla 
strategiasuosituksia.

Digitaalisia kirjastoja, arkistoja, 
tietovarastoja, tiedonhoitoa ja tarvittavaa 
resurssien yhdistämistä on tuettava 
koordinoidusti Euroopan tasolla, jotta 
voitaisiin luoda Euroopan digitaalinen 
kirjasto ja jotta voidaan organisoida 
tietovarantoja tiedeyhteisön ja tulevien 
tutkijasukupolvien käyttöön. Tässä
yhteydessä tarkastellaan myös luottamuksen 
lisäämistä verkkoinfrastruktuureja kohtaan. 
Toimilla on lisäksi määrä ennakoida ja ottaa 
käyttöön uusia vaatimuksia ja ratkaisuja ja 
tätä kautta tukea sellaisten suuren 
mittakaavan testausalustojen kehittämistä, 
jotka on suunniteltu uusien disruptiivisten 
teknologioiden kokeiluun ja uusiin 
käyttäjävaatimuksiin perustuvaan 
kehitystyöhön. Tähän sisältyy esimerkiksi 
verkko-opiskelumahdollisuuksien tarve. 
Verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä
eIRG (e-Infrastructure Reflection Group) 
avustaa säännöllisesti antamalla 
strategiasuosituksia.

Or. en

Perustelu

Kansallisten julkisten kirjastojen verkon esittämä Euroopan digitaalista kirjastoa koskeva 
aloite pystyy säilyttämään ja levittämään laajalti Euroopan tieteellisen ja kulttuurisen 
perinnön rikkautta ja monimuotoisuutta, kun se saatetaan digitaaliseen muotoon ja saataviin 
Internetissä. Euroopan digitaalinen kirjasto on saanut tukea Euroopan komissiolta, ja se on 
merkittävä haaste Euroopan teollisuudelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 49
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.1.3. kohta, 3 kohta
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Digitaalisia kirjastoja, arkistoja, 
tietovarastoja, tiedonhoitoa ja tarvittavaa 
resurssien yhdistämistä on tuettava 
koordinoidusti Euroopan tasolla, jotta 
voidaan organisoida tietovarantoja 
tiedeyhteisön ja tulevien tutkijasukupolvien 
käyttöön. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös luottamuksen lisäämistä
verkkoinfrastruktuureja kohtaan. Toimilla on 
lisäksi määrä ennakoida ja ottaa käyttöön 
uusia vaatimuksia ja ratkaisuja ja tätä kautta 
tukea sellaisten suuren mittakaavan 
testausalustojen kehittämistä, jotka on 
suunniteltu uusien disruptiivisten 
teknologioiden kokeiluun ja uusiin 
käyttäjävaatimuksiin perustuvaan 
kehitystyöhön. Tähän sisältyy esimerkiksi 
verkko-opiskelumahdollisuuksien tarve. 
Verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä
eIRG (e-Infrastructure Reflection Group) 
avustaa säännöllisesti antamalla 
strategiasuosituksia.

Digitaalisia kirjastoja, arkistoja,
tietovarastoja, tiedonhoitoa ja tarvittavaa 
resurssien yhdistämistä on tuettava 
koordinoidusti Euroopan tasolla, jotta 
voidaan organisoida tietovarantoja 
tiedeyhteisön ja tulevien tutkijasukupolvien 
käyttöön. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös luottamuksen lisäämistä
verkkoinfrastruktuureja kohtaan. Toimilla on 
lisäksi määrä ennakoida ja ottaa käyttöön 
uusia vaatimuksia ja ratkaisuja ja tätä kautta 
tukea sellaisten suuren mittakaavan 
testausalustojen kuten kompleksisten 
synteettisten ympäristöjen kehittämistä, 
jotka on suunniteltu uusien disruptiivisten 
teknologioiden kokeiluun ja uusiin 
käyttäjävaatimuksiin perustuvaan 
kehitystyöhön. Tähän sisältyy esimerkiksi 
verkko-opiskelumahdollisuuksien tarve. 
Verkkoinfrastruktuureja pohtiva työryhmä
eIRG (e-Infrastructure Reflection Group) 
avustaa säännöllisesti antamalla 
strategiasuosituksia.

Or. en

Perustelu

Synteettiset ympäristöt mahdollistavat mallinnuksen kompleksisessa 
monimuuttujajärjestelmässä niin, että todellisia elementtejä voidaan käyttää synteettisen 
mallin osana. Siten kyseessä on erityisen arvokas mallinnustapa miehittämättömien lentävien 
järjestelmien käytön mallinnuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 50
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.2.2. kohta, 1 kohta
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Tarkoituksena on edistää uusien 
tutkimusinfrastruktuurien perustamista. 
Pohjana on ESFRI:n työ, joka koskee 
eurooppalaista kehityspolkua uusia
tutkimusinfrastruktuureja varten. Komissio 
määrittää ensisijaiset hankkeet, joille voidaan 
myöntää yhteisön tukea puiteohjelmassa.

Tarkoituksena on edistää uusien 
tutkimusinfrastruktuurien perustamista. 
Pohjana on muun muassa ESFRI:n työ, joka 
koskee eurooppalaista kehityspolkua uusia 
tutkimusinfrastruktuureja varten. Komissio 
määrittää ensisijaiset hankkeet, joille voidaan 
myöntää yhteisön tukea puiteohjelmassa.

Or. da

Perustelu

On ongelmallista, jos ESFRI:n luettelo on ainoa valintaperuste uusia 
infrastruktuurihankkeita suunniteltaessa. On varmistettava, ettei suljeta pois sellaisia 
ESFRI:n luetteloon kuulumattomia hankkeita, joista voi tulla strategisesti tärkeitä
myöhemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 51
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.2.2. kohta, 1 kohta ja 2 kohdan johdantokappale

Tarkoituksena on edistää uusien 
tutkimusinfrastruktuurien perustamista. 
Pohjana on ESFRI:n työ, joka koskee 
eurooppalaista kehityspolkua uusia 
tutkimusinfrastruktuureja varten. Komissio 
määrittää ensisijaiset hankkeet, joille 
voidaan myöntää yhteisön tukea 
puiteohjelmassa.

Tarkoituksena on edistää uusien 
tutkimusinfrastruktuurien perustamista 
"vaihtelevan geometrian" periaatteen 
mukaisesti kokoamalla ennen kaikkea 
yhteen ESFRI:n työ, joka koskee 
eurooppalaista kehityspolkua uusia 
tutkimusinfrastruktuureja varten. 
Työohjelmaan sisältyvät valitut ensisijaiset 
hankkeet, joille voidaan myöntää yhteisön 
tukea.

Uusien infrastruktuurien rakentamisen tuki 
toteutetaan kahdessa vaiheessa:

Uusien infrastruktuurien rakentamisen tuki 
toteutetaan kahdessa vaiheessa 
seitsemännessä puiteohjelmassa 
vahvistetun kriteeriluettelon perusteella:

Or. es

Perustelu

Vaihtelevan geometrian periaate on otettava huomioon vahvistettaessa tämän ohjelman 
tavoitteena olevien uusien infrastruktuurien verkosto. Toisaalta määritetään, että tämän 
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erityisohjelman toimia koskevat valintakriteerit vastaavat seitsemännen puiteohjelman 
kriteerejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 52
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', 1.2.2.a kohta (uusi)

1.2.2.a "Avoimen innovoinnin" keskukset

Avoimen innovoinnin keskusten avulla 
mahdollistetaan teollisuuden merkittäviä
yhteistyöhankkeita tutkimuksen ja 
kehittämisen alalla yhdessä paikassa niin, 
että hankkeen osapuolet lähettävät 
henkilöstöään tilapäisiin toimiin ja/tai 
tarjoavat vapaan pääsyn 
tutkimusinfrastruktuuriinsa ja 
palveluihinsa infrastruktuurin jakamisen 
pohjalta. 

Or. en

Perustelu

Avoin innovointi on uusi merkittävä ajattelumalli, jolla varmistetaan, että osaaminen tuottaa 
kasvua. Sillä viitataan yhtiöiden nykyiseen suuntaukseen, jossa kehitetään sekä sisäisiä että
ulkoisia idealähteitä, jotta innovointi tuottaisi arvoa ja jotta riskit jaettaisiin. Yritykset, jotka 
kykenevät hyödyntämään ulkoisia ideoita oman liiketoimintansa eduksi ja markkinoimaan 
sisäisiä ideoitaan nykyisiä toimintojaan laajemmalle, kuuluvat todennäköisimpiin menestyjiin. 
Tämä edellyttää, että suuryritysten, pk-yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten on tehtävä
tiivistä yhteistyötä avoimeen innovointiin perustuvissa kokonaisuuksissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 53
Liite I, 'Tutkimusinfrastruktuurit', 'Toimet', kohta 1.2.2.a kohta (uusi)

1.2.2.a Tieteellisiä menetelmiä sisältävän 
palvelimen käyttöönotto. Tämä tehostaisi 
merkittävästi tutkimusmenetelmiä, sillä
tiettyjen tutkimusvaiheiden 
vertailukelpoiset tulokset olisivat yleisesti 
saatavissa palvelimen kautta.
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Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentin teettämässä STOA-tutkimuksessa "How to optimise the efficiency of 
science and research, the most important critical success factors of the high-tech economies 
–Scientific Methods Server" (projekti EP/IV/A/2003/07/01) tullaan muun muassa siihen 
lopputulokseen, että tutkimuksen tehokkuutta voitaisiin parantaa huomattavasti tällaisen 
palvelimen avulla. Pitääkseen kustannukset mahdollisimman alhaisina tutkijat voisivat hakea 
palvelimelta tiettyjä (välivaiheen) tuloksia, kuten laboratoriossa tehtyjen testien tuloksia, ja 
hyödyntää näitä omassa työssään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 54
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Lähestymistapa', 2 kohta
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Erityisillä toimilla tuetaan sellaisia pk-
yrityksiä ja pk-yritysten toimialajärjestöjä, 
jotka haluavat ulkoistaa tutkimusta 
yliopistoille ja tutkimuskeskuksille (TTK-
työn suorittajille). Toimet voivat koskea 
mitä tahansa tieteen ja teknologian aloja. 
Hanke-ehdotusten arvioinnissa otetaan 
huomioon niiden ennakoitu taloudellinen 
hyöty pk-yrityksille. Rahoitus voidaan 
myöntää seuraavia kahta tukimuotoa 
käyttäen: pk-yrityksille tehtävä tutkimus ja 
pk-yritysten toimialajärjestöille tehtävä
tutkimus. Ensin mainitussa 
rahoitusjärjestelyssä rahoitus suunnataan 
pääosin low tech ja medium tech -yrityksille, 
joilla on vain vähän tai ei lainkaan 
tutkimuskapasiteettia, ja myös sellaisille 
tutkimusintensiivisille pk-yrityksille, joiden 
on ulkoistettava tutkimusta omien 
valmiuksiensa täydentämiseksi. Toisessa 
rahoitusjärjestelyssä tuki suunnataan pk-
yritysten toimialajärjestöille, jotka ovat 
yleensä parhaiten selvillä jäsenistönsä
yhteisistä teknologiaongelmista ja voivat 
parhaiten määrittää niitä, toimia jäseniensä
puolesta ja edistää tutkimustulosten 
tehokasta levitystä ja käyttöönottoa.

Erityisillä toimilla tuetaan sellaisia pk-
yrityksiä ja pk-yritysten toimialajärjestöjä, 
jotka haluavat ulkoistaa tutkimusta TTK-
työn suorittajille, kuten yliopistoille, 
tutkimuskeskuksille ja 
tutkimusintensiivisille pk-yrityksille. Toimet 
voivat koskea mitä tahansa tieteen ja 
teknologian aloja. Hanke-ehdotusten 
arvioinnissa otetaan huomioon niiden 
ennakoitu taloudellinen hyöty pk-yrityksille. 
Rahoitus voidaan myöntää seuraavia kahta 
tukimuotoa käyttäen: pk-yrityksille tehtävä
tutkimus ja pk-yritysten toimialajärjestöille 
tehtävä tutkimus. Ensin mainitussa 
rahoitusjärjestelyssä rahoitus suunnataan 
pääosin low tech ja medium tech -yrityksille, 
joilla on vain vähän tai ei lainkaan 
tutkimuskapasiteettia, ja myös pk-yrityksille, 
joilla on teknologiakapasiteettia, jotka 
toimivat perinteisillä aloilla ja joiden on 
ulkoistettava tutkimusta omien teknologisten
valmiuksiensa täydentämiseksi. Toisessa 
rahoitusjärjestelyssä tuki suunnataan pk-
yritysten toimialajärjestöille, jotka ovat 
yleensä parhaiten selvillä jäsenistönsä
yhteisistä teknologiaongelmista ja voivat 
parhaiten määrittää niitä, toimia jäseniensä
puolesta ja edistää tutkimustulosten 
tehokasta levitystä ja käyttöönottoa.

Or. es

Perustelu

Tässä tarkistuksessa pyritään vahvistamaan pk-yritysten roolia "Valmiudet"-osiossa. Tämän 
vuoksi on vahvistettava TTK:n suorittajatoimijoiden (mukaan lukien sellaisia olevien pk-
yritysten) pääsyä ohjelman pariin siten, että niiden teknologisten tarpeiden täyttäminen 
varmistetaan, vaikka ominaispiirteidensä vuoksi ne ovatkin tutkimuskapasiteetiltaan 
rajoittuneita. Näin voi olla esimerkiksi perinteisten pk-yritysten tapauksessa.

Toisaalta tutkimusintensiiviset pk-yritykset eivät vaadi erityissuunnitelmia osallistumisensa 
kannustamiseksi. Teknologiakapasiteettia omaavat pk-yritykset puolestaan tarvitsevat 
erityistukea tutkimuskapasiteettiensa kehittämiseksi yhteistyössä tutkimustoimijoiden kanssa. 
Näin luodaan kestäviä teknologiaetuja. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 55
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Lähestymistapa', 3 kohta

Näiden erityisten toimien lisäksi tuetaan ja 
helpotetaan pk-yritysten osallistumista 
hankkeisiin koko puiteohjelmassa. Lisäksi pk-
yritysten tutkimustarpeet ja -valmiudet 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
kehitettäessä tutkimustoiminnan sisältöä
”Yhteistyö” erityisohjelman aihealueilla, 
joiden tutkimustoimet toteutetaan kooltaan ja 
mittakaavaltaan erilaisin hankkein 
tutkimuksen alasta ja aiheesta riippuen.

Näiden erityisten toimien lisäksi tuetaan ja 
helpotetaan pk-yritysten osallistumista 
hankkeisiin koko puiteohjelmassa. Erityisesti 
tuetaan kansallisia välineitä, joilla 
autetaan näitä yrityksiä seitsemännen 
puiteohjelman ehdotusten valmistelussa. 
Lisäksi pk-yritysten tutkimustarpeet ja 
-valmiudet otetaan asianmukaisesti huomioon 
kehitettäessä tutkimustoiminnan sisältöä
”Yhteistyö” erityisohjelman aihealueilla, 
joiden tutkimustoimet toteutetaan kooltaan ja 
mittakaavaltaan erilaisin hankkein 
tutkimuksen alasta ja aiheesta riippuen.

Or. pl

Perustelu

Monilla pk-yrityksillä on suuria vaikeuksia laatia kunnon ehdotuksia puiteohjelmaa varten. 
Sekä käytännön että taloudellisen tuen pitäisi lisätä huomattavasti näiden yritysten 
osallistumista puiteohjelmaan. Tätä apua voisivat antaa erityisesti tutkimuslaitokset ja -
ryhmät, millä luotaisiin lisäarvoa edistämällä tutkimuskentän ja innovatiivisen yrityksen 
integraatiota.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 56
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Lähestymistapa', 3 kohta

Näiden erityisten toimien lisäksi tuetaan ja 
helpotetaan pk-yritysten osallistumista 
hankkeisiin koko puiteohjelmassa. Lisäksi pk-
yritysten tutkimustarpeet ja valmiudet 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
kehitettäessä tutkimustoiminnan sisältöä
”Yhteistyö” erityisohjelman aihealueilla, 
joiden tutkimustoimet toteutetaan kooltaan 
ja mittakaavaltaan erilaisin hankkein 
tutkimuksen alasta ja aiheesta riippuen.

Näiden erityisten toimien lisäksi tuetaan, 
helpotetaan ja varmistetaan pk-yritysten 
riittävää osallistumista hankkeisiin koko 
puiteohjelmassa. siten, että tavoitteena on 
osoittaa vähintään 20 prosenttia budjetista 
pk-yrityksille.
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Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pk-
yritysten osallistumista helpotetaan 
yksilöllisesti tai klustereiden kautta 
"Yhteistyö"-ohjelman ensisijaisten aihe-
alueiden hankkeissa ja 
teknologiayhteisöissä.

Hankkeille, joihin pk-yrityksiä osallistuu, 
pyritään etsimään mahdollisimman paljon 
rahoitusta kaikilta yhteisön toimielimiltä, 
myös Euroopan investointipankilta ja 
Euroopan investointirahastolta.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 57
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Lähestymistapa', 4 kohta

Yhteisön TTK-puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana varmistetaan 
keskinäinen täydentävyys ja synergia 
kilpailukykyä ja innovointia koskevan 
puiteohjelman kanssa, jotta voidaan edistää ja 
helpottaa pk-yritysten osallistumista yhteisön 
TTK-puiteohjelmaan.

Yhteisön TTK-puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana varmistetaan 
keskinäinen täydentävyys ja synergia 
kilpailukykyä ja innovointia koskevan 
puiteohjelman kanssa, jotta voidaan edistää ja 
helpottaa pk-yritysten osallistumista yhteisön 
TTK-puiteohjelmaan. Myös tärkeiden 
kansallisten tutkimusohjelmien kanssa 
pyritään koordinaatioon täydentämällä
tutkimustoimia, jotka määritellään 
tarkemmin myöhemmin. Tässä yhteydessä
voidaan lisäksi harkita pk-yrityksille 
suunnattujen kehitysohjelmien mahdollista 
toteuttamista Eurekan kanssa, jotta 
edistettäisiin markkinoiden tarpeisiin 
suunnattuja innovatiivisia hankkeita. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään konkreettisia esimerkkejä, esimerkiksi miten täydentävyyden ja 
synergian soveltaminen voi olla erityisen tärkeää pk-yrityksille. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 58
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Lähestymistapa', 4 kohta

Yhteisön TTK-puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana varmistetaan 
keskinäinen täydentävyys ja synergia 
kilpailukykyä ja innovointia koskevan 
puiteohjelman kanssa, jotta voidaan edistää ja 
helpottaa pk-yritysten osallistumista yhteisön 
TTK-puiteohjelmaan.

Yhteisön TTK-puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana varmistetaan 
keskinäinen täydentävyys ja synergia 
kilpailukykyä ja innovointia koskevan 
puiteohjelman kanssa, jotta voidaan edistää ja 
helpottaa pk-yritysten osallistumista yhteisön 
TTK-puiteohjelmaan seuraavin tavoittein:

– rohkaistaan pk-yritysten osallistumista 
puiteohjelmaan ja helpotetaan niiden 
pääsyä siihen; ja

– varmistetaan, että pk-yritykset saavat 
täyden hyödyn puiteohjelman mukaan 
saatavilla olevista 
rahoitusmahdollisuuksista. 

Käyttöön otetaan yksinkertaisia, lyhyitä, 
nopeiden menettelyjen hankkeita, joihin ei 
liity monimutkaisia rahoitusperiaatteita ja 
tarpeetonta raportointia. Sekä
puiteohjelmassa että kilpailua ja 
innovaatioita koskevassa ohjelmassa 
noudatetaan mahdollisuuksien mukaan 
soveltamista koskevia ja 
sopimusoikeudellisia yhteisiä periaatteita.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 59
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Lähestymistapa', 4 a kohta (uusi) 
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Pk-yrityksille suunnattujen kansallisten ja 
alueellisten t&k-tukiohjelmien kanssa 
vahvistetaan myös yhteistyömekanismeja, 
jotta tarjottaisiin lähemmällä olevaa ja 
näiden yritysten tarpeisiin mukautettua 
palvelua ja vahvistettaisiin kansallisten 
tukiohjelmien kriittistä massaa ja 
eurooppalaista ulottuvuutta.

Or. es

Perustelu

On käytettävä hyödyksi pk-yritysten t&k-toimintaan tarkoitettuja kansallisia ja alueellisia 
tukirakenteita, jotta tämän ohjelman tutkimustoimintaa toteutettaisiin pk-yritysten hyväksi. 
Näin ei saavuteta ainoastaan suurempaa tehokkuutta, läheisyyttä ja mukautusta pk-yritysten 
tarpeisiin, vaan myös tuetaan kansallisten tukipolitiikkojen ja -ohjelmien koordinaatiota ja 
yhdenmukaistamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 60
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Toimet', 1 luetelmakohta, 1 kohta

Tällä tukimuodolla tuetaan pieniä
innovatiivisten pk-yritysten ryhmiä yhteisten 
tai toisiinsa liittyvien teknologisten 
ongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeissa, jotka 
ovat suhteellisen lyhytkestoisia, keskitytään 
sellaisten pk-yritysten innovointitarpeisiin, 
jotka ulkoistavat tutkimusta TTK-työn 
suorittajille. Hankkeissa on osoitettava 
selkeästi tulosten hyödynnettävyys kyseisissä
pk-yrityksissä.

Tällä tukimuodolla tuetaan pienten 
innovatiivisten pk-yritysten ryhmien 
luomista ja työtä yhteisten tai toisiinsa 
liittyvien teknologisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Hankkeissa, jotka ovat 
suhteellisen lyhytkestoisia, keskitytään 
sellaisten pk-yritysten innovointitarpeisiin, 
jotka ulkoistavat tutkimusta TTK-työn 
suorittajille. Hankkeissa on osoitettava 
selkeästi tulosten hyödynnettävyys kyseisissä
pk-yrityksissä.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten tuen pitäisi käsittää entistä tehokkaammat toimet, joilla pk-yrityksiä
kannustetaan yhteistyöhön niin, että ne muodostavat ryhmiä, jotka jakavat samanlaisia 
tutkimukseen ja innovointiin liittyviä etuja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 61
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Toimet', 1 luetelmakohta, 1 kohta

Tällä tukimuodolla tuetaan pieniä
innovatiivisten pk-yritysten ryhmiä yhteisten 
tai toisiinsa liittyvien teknologisten 
ongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeissa, jotka 
ovat suhteellisen lyhytkestoisia, keskitytään 
sellaisten pk-yritysten innovointitarpeisiin, 
jotka ulkoistavat tutkimusta TTK-työn 
suorittajille. Hankkeissa on osoitettava 
selkeästi tulosten hyödynnettävyys kyseisissä
pk-yrityksissä.

Tällä tukimuodolla tuetaan pieniä
innovatiivisten pk-yritysten ja 
käsiteollisuusyritysten ryhmiä yhteisten tai 
toisiinsa liittyvien teknologisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Hankkeissa, jotka ovat 
suhteellisen lyhytkestoisia, keskitytään 
sellaisten pk-yritysten innovointitarpeisiin, 
jotka ulkoistavat tutkimusta TTK-työn 
suorittajille. Hankkeissa on osoitettava 
selkeästi tulosten hyödynnettävyys kyseisissä
pk-yrityksissä.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaiset käsiteollisuusyritykset ovat merkittäviä työpaikkojen luojia, ja niiden on 
parannettava kilpailukykyään tutkimuksen avulla. Jos Euroopan unionissa säilytetään 
moninaiset käsiteollisuuden tekniikat ja nykyaikaistetaan niitä, unioni varmistaa asemansa 
maailmanlaajuisessa kilpailussa ja saavuttaa avainroolin Lissabonin prosessissa. Tässä
yhteydessä esimerkiksi CRAFT-ohjelman osuus on tärkeä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 62
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Toimet', 1 luetelmakohta, 2 kohta
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Tällä tukimuodolla autetaan pk-yritysten 
toimialajärjestöjä kehittämään teknisiä
ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat yhteisiä
suurelle määrälle pk-yrityksiä tietyillä
yritystoiminnan sektoreilla tai tietyissä
arvoketjun osissa. Kyse voi olla esimerkiksi 
tutkimuksesta, jota tarvitaan eurooppalaisten 
normien ja standardien kehittämiseksi tai 
niiden soveltamiseksi sekä lainsäädännön 
asettamien vaatimusten noudattamiseksi 
esimerkiksi terveyden, turvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun aloilla. Hankkeiden 
toteuttajina ovat pk-yritysten 
toimialajärjestöt, jotka ulkoistavat 
tutkimuksen TTK-työn suorittajille 
jäseniensä hyödyksi. Mukana on oltava useita 
yksittäisiä pk-yrityksiä. Hankkeiden kesto voi 
olla useita vuosia. 

Tällä tukimuodolla autetaan pk-yritysten 
toimialajärjestöjen perustamista ja työtä
niin, että ne voivat kehittää teknisiä
ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat yhteisiä
suurelle määrälle pk-yrityksiä tietyillä
yritystoiminnan sektoreilla tai tietyissä
arvoketjun osissa. Kyse voi olla esimerkiksi 
tutkimuksesta, jota tarvitaan eurooppalaisten 
normien ja standardien kehittämiseksi tai 
niiden soveltamiseksi sekä lainsäädännön 
asettamien vaatimusten noudattamiseksi 
esimerkiksi terveyden, turvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun aloilla sekä tuesta 
uusille kehittyville markkinoille pääsyssä, 
esimerkkinä itsenäisten ja 
miehittämättömien järjestelmien 
kaupalliset sovellukset. Hankkeiden 
toteuttajina ovat pk-yritysten 
toimialajärjestöt, jotka ulkoistavat 
tutkimuksen TTK-työn suorittajille 
jäseniensä hyödyksi. Mukana on oltava useita 
yksittäisiä pk-yrityksiä. Hankkeiden kesto voi 
olla useita vuosia.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten tuen pitäisi käsittää entistä tehokkaammat toimet, joilla pk-yrityksiä
kannustetaan yhteistyöhön niin, että ne muodostavat ryhmiä, jotka jakavat samanlaisia 
tutkimukseen ja innovointiin liittyviä etuja.

Miehittämättömien järjestelmien todelliset mahdollisuudet ovat siviilisovelluksissa, eivät 
sotilaallisessa käytössä. Vaikka monet potentiaaliset sovellukset mainitaankin usein, 
miehittämättömiä järjestelmiä ei tällä hetkellä juuri käytetä siviilikäytön markkinoilla. Tämä
johtuu osittain tietämyksen, ymmärryksen tai luottamuksen puutteesta siviilimarkkinoilla 
esimerkiksi liittyen öljy- ja kaasuteollisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Se johtuu myös 
miehittämättömien järjestelmien valmistajien/käyttäjien ymmärryksen puutteesta, joka koskee 
näiden siviilialojen teknisiä ja toiminnallisia tarpeita. Miehittämättömien järjestelmien 
todelliset mahdollisuudet ovat siviilisovelluksissa, eivät sotilaallisessa käytössä. Vaikka monet 
potentiaaliset sovellukset mainitaankin usein, miehittämättömiä järjestelmiä ei tällä hetkellä
juuri käytetä siviilikäytön markkinoilla. Tämä johtuu osittain tietämyksen, ymmärryksen tai 
luottamuksen puutteesta siviilimarkkinoilla esimerkiksi liittyen öljy- ja kaasuteollisuuteen tai 
ympäristönsuojeluun. Se johtuu myös miehittämättömien järjestelmien valmistajien/käyttäjien 
ymmärryksen puutteesta, joka koskee näiden siviilialojen teknisiä ja toiminnallisia tarpeita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 63
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Toimet', 'Tukimuotojen yhteiset piirteet', 

3 a luetelmakohta (uusi)

– Lisäksi tuetaan kansallisia ja alueellisia 
ohjelmia, joissa myönnetään rahoitusta pk-
yrityksille tähän toimintaan 
osallistumiseksi.

Or. es

Perustelu

Pk-yritysten hyväksi toteutettavien toimien hajanaisuus kansallisissa ja alueellisissa 
ohjelmissa edistää suurempaa tehokkuutta, läheisyyttä ja mukautusta pk-yritysten 
erityistarpeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 64
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Toimet', 'Tukimuotojen yhteiset piirteet', 

3 a luetelmakohta (uusi)

Tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi 
tutkimuspainotteisissa ja erittäin 
kasvukykyisissä pk-yrityksissä kestävällä
tavalla komissio voi myös ehdottaa 
169 artiklaan nojautuvaa aloitetta 
yhteistyössä EUREKAn kanssa 1

___________
1 Esimerkiksi "Eurostars"-aloite.

Or. en

Perustelu

7. puiteohjelmaan liittyvää "Valmiudet"-erityisohjelmaa (pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus) 
koskevassa ehdotuksessa ei viitata komission, jäsenvaltioiden ja Eurekan väliseen 
yhteistyöhön, jolla parannettaisiin voimakkaasti kasvavien pk-yritysten mahdollisuuksia 
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hyödyntää tutkimusta. Nykyiset pk-yrityksille tarkoitetut välineet eivät sovi näiden 
tutkimuspainotteisten pk-yritysten tarpeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 65
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Toimet', 'Tukimuotojen yhteiset piirteet', 

3 b luetelmakohta (uusi)

– Pieniä pk-yritysten ryhmiä hyödyttävä
tutkimus. Tarkoituksena on auttaa pieniä
innovatiivisten pk-yritysten ryhmiä
ratkaisemaan yhteisiä tai toisiinsa liittyviä
teknologisia ongelmia puiteohjelman ja/tai 
hallitusten välisten rahoitusjärjestelyjen, 
kuten komission, EIP:n sekä Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin 
JEREMIE- ja JASPER-aloitteiden, kautta.

Or. en

Perustelu

JEREMIE ja JASPER ovat kaikkien jäsenvaltioiden pk-yrityksiin erikoistuneita aloitteita, 
joiden takana ovat komissio, Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki. Jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelmaan niin halutessaan. Rahoituksen 
tavoitteena tulisi olla rahoituksen saatavuus, mikä on pk-yritysten tutkimuksen kehittämisen 
kannalta välttämätöntä. Komission strategisten suuntaviivojen mukaan JEREMIEn ja 
JASPERin keskinäinen täydentävyys on tärkeää.

EUREKA puolestaan on kansainvälinen yhteistyöohjelma jäsenvaltioiden ja komission 
välillä, ja se tukee huipputekniikan alan pk-yrityksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 66
Liite I, 'Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus', 'Toimet', 'Tukimuotojen yhteiset piirteet', 1 a kohta 

(uusi)
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Suoraan innovatiivisiksi kaupallisiksi 
tuotteiksi muutettavissa oleva tietämys ja 
osaaminen voidaan antaa pk-yrityksille 
ilmaiseksi kansallisen tai alueellisen 
"tietosetelijärjestelmän" puitteissa, jolloin 
parannetaan pk-yritysten 
innovointivalmiuksia. Jäsenvaltioiden 
tasolla rahoitettavat pk-yritysten 
"tietosetelit" voisivat olla käyttökelpoinen 
väline tuettaessa tietämyksen levittämistä. 
"Tietosetelit" voivat saada EU:n rahoitusta 
tutkimuksen ja teknisen kehittämisen 
puiteohjelmasta sekä rakennerahastoista 
("alueellinen kilpailukyky ja työllisyys").

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten tietosetelijärjestelmällä otetaan käyttöön uusi pk-yritysten tukimuoto, jossa 
käytetään olemassaolevaa tietoa ja muutetaan se innovatiivisiksi sovelluksiksi, jolloin EU:n 
teollisuuden ja liikeyritysten "tietokuilua" kurotaan umpeen. Se saattaa osoittautua erittäin 
käyttökelpoiseksi mekanismiksi, jota rahoitetaan esimerkiksi seitsemännen puiteohjelman tai 
rakennerahastojen kautta täydentäen samalla kilpailu- ja innovaatio-ohjelmaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 67
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Lähestymistapa', 3 kohta
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”Osaavat alueet” -toimen tavoitteena on 
tukea t&k-klusterien kehittämiseen liittyvien 
optimaalisten toimintaperiaatteiden ja 
strategioiden määrittelyä ja toteutusta. 
Erityisesti pyritään lisäämään alueellisten 
tutkimuslinjausten relevanssia ja tehokkuutta 
vastavuoroisen oppimisen kautta, tukemaan 
ja tehostamaan klusterien välistä yhteistyötä, 
edesauttamaan olemassa olevien t&k-
klusterien vakaata kehitystä sekä edistämään 
uusien perustamista. Tukea myönnetään 
erityisesti tarve- ja ongelmalähtöisille 
hankkeille yksittäisillä teknologian osa-
alueilla tai sektoreilla.

”Osaavat alueet” -toimen tavoitteena on 
tukea t&k-klusterien kehittämiseen liittyvien 
optimaalisten toimintaperiaatteiden ja 
strategioiden määrittelyä ja toteutusta. 
Erityisesti pyritään lisäämään alueellisten 
tutkimuslinjausten relevanssia ja tehokkuutta 
vastavuoroisen oppimisen kautta, tukemaan 
ja tehostamaan klusterien välistä yhteistyötä, 
edesauttamaan olemassa olevien t&k-
klusterien vakaata kehitystä sekä edistämään 
uusien perustamista. Tukea myönnetään 
erityisesti tarve- ja ongelmalähtöisille 
hankkeille yksittäisillä teknologian osa-
alueilla tai sektoreilla etenkin silloin, kun ne 
jo osoittavat integroitumista paikallisten 
viranomaisten, kehityskeskusten, 
yliopistojen, tutkimuskeskusten sekä
teollisuuden välillä.

Or. en

Perustelu

Todellisten tuottavien kumppanuuksien kehittäminen alueellisten virastojen, viranomaisten, 
yliopistojen ja teollisuuden välillä on erittäin vaikeaa ja aikaavievää. On useita esimerkkejä
siitä, miten tähän on päästy monen vuoden kovalla työllä. Osa tätä alaa koskevasta 
rahoituksesta voitaisiin asettaa etusijalle sellaisiin sovelluksiin nähden, joissa tällainen 
tuottava kumppanuus on jo osoitettavissa, sen takaamiseksi, että varat keskitetään 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 68
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Lähestymistapa', 4 kohta

Tämä toimi koskee kaikkia alueita, mukaan 
luettuina nk. lähentymisalueet.

Tämä toimi koskee kaikkia alueita, ja sen 
yhteydessä otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon tutkijoiden ja asiaan liittyvien 
sidosryhmien tarpeet lähentymisalueilla.

Or. en

Perustelu
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Lähentymisalueilla on usein merkittäviä henkilöresursseja tutkimuksessa samoin kuin monia 
paikallisia toimijoita, jotka voivat olla kiinnostuneita sijoituksista tutkimukseen ja 
kehittämiseen mutta joilla on kuitenkin suuri tarve kehittää johdonmukaisia alueellisia 
tutkimusstrategioita käyttäen pohjana kehittyneempien alueiden kokemuksia. Näin voidaan 
parantaa tietoisuutta ja koordinoida paikallisia toimijoita entistä paremmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 69
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Lähestymistapa', 4 a kohta (uusi)

On kiinnitettävä huomiota erityisesti 
sellaisten alueiden väliseen yhteistyöhön, 
joita erottaa jäsenvaltioiden välinen raja. 
EU:n Interreg III -ohjelmia vastaavalla 
tavalla ja rakennerahastojen alueellisen 
tavoitteen pohjalta "Osaavat alueet" 
-aloitteeseen tulee myös sisältyä ratkaisuja 
rajat ylittävään esteisiin sekä mekanismeja, 
joilla edistetään rajat ylittävää alueellista
yhteistyötä tutkimuksen alalla riippumatta 
siitä, liittyvätkö ne lähentymisen vai 
alueellisen kilpailukyvyn tavoitteeseen. 

Or. en

Perustelu

Aluepolitiikassa rajat ylittävällä aluepolitiikalla on tiettyjä erityispiirteitä ja erityistä
merkitystä EU:n yhdentymisen kannalta jäsenvaltioiden rajojen häivyttäjänä. Jäsenvaltioiden 
rajojen yli tehtävä innovatiivinen yhteistyö on liian usein tuloksetonta hallinnollisten ja 
etäisyyteen liittyvien esteiden vuoksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 70
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Toimet', 1 kohta, 1 luetelmakohta
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• Alueellisten klusterien tutkimusagendojen 
analyysi, kehittäminen ja toteutus ja 
klusterien välinen yhteistyö. Tähän sisältyvät 
t&k-valmiuksia ja painopisteitä tarkasteleva 
analyysi sekä toteutussuunnitelma. 
Hankkeissa käytetään ennakointi , 
vertailuanalyysi tai muita menetelmiä, joilla 
osoitetaan odotettu hyöty, kuten klusterien 
välisten yhteyksien tehostuminen, 
optimaalinen osallistuminen eurooppalaisiin 
tutkimushankkeisiin ja aluekehitykseen 
liittyvien vaikutusten voimistuminen.

Alueellisten klusterien tutkimusagendojen 
analyysi, kehittäminen ja toteutus ja 
klusterien välinen yhteistyö. Tähän sisältyvät 
t&k-valmiuksia ja -painopisteitä tarkasteleva 
analyysi sekä toteutussuunnitelma. 
Hankkeissa käytetään ennakointi-, 
vertailuanalyysi- tai muita menetelmiä, joilla 
osoitetaan odotettu hyöty, kuten klusterien 
välisten yhteyksien tehostuminen, 
optimaalinen osallistuminen eurooppalaisiin 
tutkimushankkeisiin ja aluekehitykseen 
liittyvien vaikutusten voimistuminen. 
Voidaan myös laatia hankkeita alueiden 
välisiä pilottitoimia varten. Näillä toimilla 
pyritään pääasiassa tukemaan ja 
parantamaan yhteisön aluerahastojen ja 
yhteisön muiden rahastojen täydentävyyttä.

Or. es

Perustelu

Kyse ei ole ainoastaan sen kokemuksen hyödyntämisestä, jota alueiden väliset toimet voivat 
tarjota, vaan myös yhteisön rahastojen ja muiden kansallisten tukien mahdollisen 
täydentävyyden tutkimisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 71
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Toimet', 1 kohta, 2 luetelmakohta

• Tutkimusprofiililtaan kehittyneiden alueiden 
vähemmän kehittyneille alueille tarjoama 
”mentorointi”, joka perustuu t&k-klusterien 
kehittämiseen. Valtioiden välisten alueellisten 
konsortioiden on tätä varten määrä koota 
yhteen tutkimusalan toimijoita 
korkeakouluista, yrityksistä ja 
julkishallinnosta kehittämään suuntaa-antavia 
ratkaisuja teknologisesti vähemmän 
kehittyneiden alueiden kanssa ja niitä varten.

Tutkimusprofiililtaan kehittyneiden alueiden 
vähemmän kehittyneille alueille tarjoama 
”mentorointi”, joka perustuu t&k-klusterien 
kehittämiseen ja olemassa olevien 
klustereiden entistä parempaan 
integrointiin maailmanmarkkinoille.
Valtioiden välisten alueellisten konsortioiden 
on tätä varten määrä koota yhteen 
tutkimusalan toimijoita korkeakouluista, 
yrityksistä ja julkishallinnosta kehittämään 
suuntaa-antavia ratkaisuja teknologisesti 
vähemmän kehittyneiden alueiden kanssa ja 
niitä varten.
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Or. en

Perustelu

Olemassa olevia klustereita tulisi kehittää edelleen muodostamalla kumppanuuksia sellaisten 
organisaatioiden kanssa, jotka harjoittavat samanlaista tutkimusta alueellisella, kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 72
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Toimet', 1 kohta, 3 luetelmakohta

• Aluetalouksien tutkimustoimijoiden ja 
-laitosten integroinnin parantamiseen 
tähtäävät toimet, joilla tehostetaan niiden 
vuorovaikutusta klustereiden tasolla. Toimiin 
sisältyy valtioiden välisiä toimia, joilla 
parannetaan yhteyksiä tutkimusalan eri 
tahojen ja paikallisten liiketoimintayhteisöjen 
välillä sekä kehitetään klusterien 
yhteistoimintaa.

Aluetalouksien tutkimustoimijoiden ja -
laitosten integroinnin parantamiseen 
tähtäävät toimet, joilla tehostetaan niiden 
vuorovaikutusta klustereiden tasolla. Toimiin 
sisältyy valtioiden välisiä toimia, joilla 
parannetaan yhteyksiä tutkimusalan eri 
tahojen ja paikallisten liiketoimintayhteisöjen 
välillä sekä kehitetään klusterien 
yhteistoimintaa. Integroinnin etujen 
osoittamiseksi näillä toimilla voitaisiin 
myötävaikuttaa TTK:ta täydentävien 
seikkojen määrittämiseen.

Or. es

Perustelu

Synergioiden määrittäminen siten, että toimien täydentävyyden edut tulevat selvemmin esille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 73
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Toimet', 1 kohta, 3 luetelmakohta
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• Aluetalouksien tutkimustoimijoiden ja 
-laitosten integroinnin parantamiseen 
tähtäävät toimet, joilla tehostetaan niiden 
vuorovaikutusta klustereiden tasolla. Toimiin 
sisältyy valtioiden välisiä toimia, joilla 
parannetaan yhteyksiä tutkimusalan eri 
tahojen ja paikallisten liiketoimintayhteisöjen 
välillä sekä kehitetään klusterien 
yhteistoimintaa.

Aluetalouksien tutkimustoimijoiden ja -
laitosten integroinnin parantamiseen 
tähtäävät toimet, joilla tehostetaan niiden 
vuorovaikutusta klustereiden tasolla. Toimiin 
sisältyy valtioiden välisiä toimia, joilla 
parannetaan yhteyksiä tutkimusalan eri 
tahojen ja paikallisten liiketoimintayhteisöjen 
välillä sekä kehitetään klusterien 
yhteistoimintaa, esimerkkinä sellaisten 
menetelmien kehittäminen, joiden avulla 
voidaan suorittaa pienessä mittakaavassa 
monitieteellisiin sovelluksiin liittyvää
kaukokartoitusta.

Or. en

Perustelu

Yksi tutkimusalue, jota miehittämättömät siviilikäyttöiset järjestelmät edellyttävät, on 
sellaisten tarvittavien etätunnistinten kehittäminen relevanteille sovelluksille, jotka ovat 
kooltaan, mittakaavaltaan (ja kustannuksiltaan) sellaisia, että ne voidaan asentaa tiettyyn 
erityiseen tehtävään soveltuvaan miehittämättömään kulkuneuvoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 74
Liite I, 'Osaavat alueet', 'Toimet', 2 kohta

Lisäksi tuetaan toimia, joilla edistetään 
säännöllistä keskinäistä tiedonvaihtoa ja 
vuorovaikutusta samankaltaisten hankkeiden 
välillä sekä tarvittaessa muiden yhteisön 
ohjelmien kanssa (esim. analyysi- ja 
synteesikokoukset, keskustelutilaisuudet ja 
julkaisut).

Lisäksi tuetaan toimia, joilla edistetään 
säännöllistä keskinäistä tiedonvaihtoa ja 
vuorovaikutusta samankaltaisten hankkeiden 
välillä sekä tarvittaessa muiden yhteisön 
ohjelmien kanssa (esim. analyysi- ja 
synteesikokoukset, keskustelutilaisuudet ja 
julkaisut) ja joilla edistetään kolmansien 
maiden osallistumista silloin, kun tämä on 
oleellista hankkeen tavoitteiden kannalta.

Or. en

Perustelu

Kolmannet maat voivat antaa tärkeän panoksen mentoroinnissa ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdossa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 75
Liite I, 'Tutkimuspotentiaali', 'Tavoite'

Tavoitteena on edistää laajentuneen 
Euroopan unionin täyden 
tutkimuspotentiaalin hyödyntämistä
vapauttamalla ja kehittämällä
tutkimuspotentiaalia EU:n lähentymisalueilla 
ja syrjäisimmillä alueilla sekä parantamalla 
näiden alueiden tutkijoiden valmiuksia 
osallistua menestyksekkäästi tutkimustoimiin 
EU:n tasolla.

Tavoitteena on edistää laajentuneen 
Euroopan unionin olemassa olevan tai 
kehittyvän huippuosaamisen täyden
tutkimuspotentiaalin hyödyntämistä
vapauttamalla ja kehittämällä
tutkimuspotentiaalia EU:n lähentymisalueilla 
ja syrjäisimmillä alueilla ja parantamalla 
näiden alueiden tutkijoiden valmiuksia 
osallistua menestyksekkäästi tutkimustoimiin 
EU:n tasolla.

Or. es

Perustelu

Ei ole edistettävä ainoastaan olemassa olevaa tutkimuspotentiaalia vaan on tuettava eturivin 
tutkijoita, jotka alkavat osoittaa kykyjään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 76
Liite I, 'Tutkimuspotentiaali', 'Lähestymistapa', 2 kohta
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Tehostamalla ja laajentamalla yhteistyötä, 
jota edellä mainitun kaltaiset tutkimusryhmät 
tekevät muissa EU-maissa toimivien 
tutkimuskeskusten kanssa, voidaan vaikuttaa 
merkittävästi niiden tutkimuspotentiaalin 
vapauttamiseen ja sitä kautta niiden pitkän 
aikavälin kehitykseen. Kun nämä
tutkimusryhmät saavat enemmän 
kansainvälisiä yhteyksiä ja laajempaa 
kansainvälistä tunnustusta ja pystyvät 
paremmin hyödyntämään potentiaaliaan 
päästä alallaan johtoasemaan sekä
syventämään tutkijoidensa osaamista, niiden 
näkyvyys lisääntyy ja ne voivat helpommin 
osallistua eurooppalaiseen 
tutkimusalueeseen.

Tehostamalla ja laajentamalla yhteistyötä, 
jota edellä mainitun kaltaiset tutkimusryhmät 
tekevät muissa EU-maissa toimivien 
tutkimuskeskusten kanssa, voidaan vaikuttaa 
merkittävästi niiden tutkimuspotentiaalin 
vapauttamiseen ja sitä kautta niiden pitkän 
aikavälin kehitykseen. Tällaiset 
tutkimuskeskukset voivat käsittää
akateemisia ja teollisuuden ylläpitämiä
tutkimuskeskuksia sekä klustereita ja 
esimerkiksi tiettyjä aloja, kuten 
miehittämättömiä järjestelmiä, käsitteleviä
huippuosaamiskeskuksia. Kun nämä
tutkimusryhmät saavat enemmän 
kansainvälisiä yhteyksiä ja laajempaa 
kansainvälistä tunnustusta ja pystyvät 
paremmin hyödyntämään potentiaaliaan 
päästä alallaan johtoasemaan sekä
syventämään tutkijoidensa osaamista, niiden 
näkyvyys lisääntyy ja ne voivat helpommin 
osallistua eurooppalaiseen 
tutkimusalueeseen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että nämä toimet ovat riittävän laajoja, jotta huomioon voidaan ottaa useita 
erilaisia tutkimuskeskuksia, ja että ne eivät rajoitu yliopistojen tutkimuskeskuksiin. Tulisi 
myös harkita yhteistyötä tekeviä yliopistojen sekä teollisuuden keskuksia ja 
tutkimusklustereita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 77
Liite I, 'Tutkimuspotentiaali', 'Toimet', 1 kohta, 2 luetelmakohta
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• Kokeneiden tutkijoiden rekrytointi 
valikoituihin tutkimuskeskuksiin, joissa nämä
osallistuvat osaamisen siirtoon ja/tai 
tutkijankoulutukseen. Tätä käytetään myös 
keinona, jolla edistetään ulkomaille 
muuttaneiden tutkijoiden paluuta 
kotimaahansa.

• Kokeneiden tutkijoiden rekrytointi 
valikoituihin olemassa oleviin tai kehittyviin 
huippuosaamisen tutkimuskeskuksiin, joissa 
nämä osallistuvat osaamisen siirtoon ja/tai 
tutkijankoulutukseen. Tätä käytetään myös 
keinona, jolla edistetään ulkomaille 
muuttaneiden tutkijoiden paluuta 
kotimaahansa.

Or. es

Perustelu

Ei ole edistettävä ainoastaan olemassa olevaa tutkimuspotentiaalia vaan on tuettava eturivin 
tutkijoita, jotka alkavat osoittaa kykyjään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 78
Liite I, 'Tutkimuspotentiaali', 'Toimet', 1 kohta, 3 luetelmakohta

• Tietyn tutkimusvälineistön hankinta ja 
kehittäminen valikoituja tutkimuskeskuksia 
varten.

• Tietyn tutkimusvälineistön hankinta ja 
kehittäminen ja materiaalisen ympäristön 
kehittäminen valikoituja olemassa olevia tai 
kehittyviä huippuosaamisen
tutkimuskeskuksia varten strategisessa 
liitossa kehitettyjen tutkimusohjelmien 
tukemiseksi.

Or. es

Perustelu

Taipumuksena on monesti unohtaa tai aliarvioida materiaalisia tarpeita, joita kaikki 
tutkimustoimet merkitsevät ja jotka on tietenkin tyydytettävä, jotta toimien tavoitteet 
saavutettaisiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 79
Liite I, 'Tutkimuspotentiaali', 'Toimet', 1 kohta, 3 luetelmakohta
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• Tietyn tutkimusvälineistön hankinta ja 
kehittäminen valikoituja tutkimuskeskuksia 
varten.

• Tietyn tutkimusvälineistön hankinta ja 
kehittäminen valikoituja tutkimuskeskuksia 
varten.

1. Suora hankinta tai tutkimusvälineistön 
nykyaikaistaminen (korkeintaan miljoona 
euroa). Yksittäiset tutkimusryhmät 
lähentymisalueilta ja viidennessä
puiteohjelmassa valitut eurooppalaiset 
huippuosaamiskeskukset voivat hakea 
rahoitusta tutkimusvälineistön hankintaan 
tai nykyaikaistamiseen. Rahoituksen 
myöntäminen on riippuvainen 
hakijaryhmän arvioinnista, välineistön 
käyttösuunnitelmista ja eurooppalaisen 
lisäarvon luomisesta. Rahoitus 
myönnetään avustuksena.
2. Tutkimusvälineistön hankinta tai 
nykyaikaistaminen seitsemännen 
puiteohjelman hankkeissa (korkeintaan 
miljoona euroa).Tutkimusryhmät 
lähentymisalueilta yhdessä sellaisen 
seitsemännen puiteohjelman 
tutkimushankkeen rahoitushakemuksen 
kanssa, joka on välitetty yhdessä tai 
konsortiona, voivat hakea yksinään 
rahoitusta tutkimusvälineistön hankintaan 
tai nykyaikaistamiseen. Välineistöä varten 
tarkoitetun erillisen rahoituksen 
myöntäminen on riippuvainen rahoituksen 
käytöstä koko hankkeen ajan. Lisärahoitus 
voidaan myöntää avustuksena.
3. Lähentymisalueilla hyväksytään 
periaate, että tutkimusvälineistön täysi 
poisto on mahdollista avustuksen aikana 
eli kolmen vuoden aikana pikemminkin 
kuin viiden vuoden aikana, kuten 
aikaisemmin.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 80
Liite I, 'Tutkimuspotentiaali', 'Toimet', 1 kohta, 4 luetelmakohta
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• Osaamiseen siirtoa palvelevat kansainväliset 
tai kansalliset seminaarit ja konferenssit, 
joihin osallistuu sekä valikoitujen 
tutkimuskeskusten omaa tutkimushenkilöstöä
että kutsuttuja tutkijoita (muista maista, kun 
on kyse valikoitujen tutkimuskeskusten 
kansainvälisten koulutusvalmiuksien ja 
maineen kehittämisestä); valikoitujen 
tutkimuskeskusten tutkimushenkilöstön 
osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin 
tai lyhytkestoisiin koulutustapahtumiin, joissa 
on mahdollisuus jakaa osaamista, 
verkostoitua ja saada tuntumaa 
kansainvälisempään ympäristöön.

Osaamiseen siirtoa palvelevat kansainväliset, 
alueelliset tai kansalliset seminaarit ja 
konferenssit, joihin osallistuu sekä
valikoitujen tutkimuskeskusten omaa 
tutkimushenkilöstöä että kutsuttuja tutkijoita 
(muista maista, kun on kyse valikoitujen 
tutkimuskeskusten kansainvälisten 
koulutusvalmiuksien ja maineen 
kehittämisestä); valikoitujen 
tutkimuskeskusten tutkimushenkilöstön 
osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin 
tai lyhytkestoisiin koulutustapahtumiin, joissa 
on mahdollisuus jakaa osaamista, 
verkostoitua ja saada tuntumaa 
kansainvälisempään ympäristöön.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 81
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 2 kohta

Euroopan yhteiskuntien kehitys riippuu 
suurelta osin niiden kyvystä luoda, hyödyntää
ja levittää osaamista ja sitä kautta innovoida 
jatkuvasti. Tieteellisellä tutkimuksella on 
tässä keskeinen merkitys, ja se on 
tulevaisuudessakin yksi kasvun, hyvinvoinnin 
ja kestävän kehityksen liikkeellepanevista 
voimista.

Euroopan yhteiskuntien kehitys riippuu 
suurelta osin niiden kyvystä luoda, hyödyntää
ja levittää osaamista ja sitä kautta innovoida 
jatkuvasti. Uutta osaamista kehittyy kautta 
koko yhteiskunnan, mutta avainroolissa 
sen luomisessa on "osaamisen kolmio", 
joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta 
ja innovaatiota. Tieteellisellä tutkimuksella 
on tässä keskeinen merkitys, ja se on 
tulevaisuudessakin yksi kasvun, hyvinvoinnin 
ja kestävän kehityksen liikkeellepanevista 
voimista.

Or. pl

Perustelu

Olisi korostettava, että osaamisen luomisprosessi tapahtuu koko yhteiskunnassa ja vaikka 
tutkimus ja tutkimuselimet ovat tärkein tekijä tässä prosessissa, myös tutkimuksen, 
koulutuksen ja innovaation välisillä yhteyksillä ja kytköksillä on avainrooli.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 82
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 3 kohta

Ehdottamana edellytyksenä on sellaisen 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön 
luominen, joka tukee menestyksekästä ja 
hyödynnettävissä olevaa tutkimusta. Tämä
merkitsee legitiimien yhteiskunnallisten 
näkökohtien ja tarpeiden huomioonottoa, 
mikä puolestaan edellyttää kehittyneempää
demokraattista keskustelua aiempaa 
osallistuvamman ja asioista paremmin perillä
olevan yleisön kanssa sekä parempia 
edellytyksiä kollektiivisten valintojen 
tekemiseen tieteellisissä kysymyksissä. Olisi 
myös kyettävä luomaan sellainen ilmapiiri, 
joka suosii tutkijanuran valintaa ja johtaa 
tutkimusinvestointien uuteen kasvuun ja 
osaamisen levittämiseen. Lissabonin strategia 
on rakennettu juuri näiden osatekijöiden 
varaan.

Ehdottamana edellytyksenä on sellaisen 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön 
luominen, joka tukee menestyksekästä ja 
hyödynnettävissä olevaa tutkimusta. Tämä
merkitsee legitiimien yhteiskunnallisten 
näkökohtien ja tarpeiden huomioonottoa, 
mikä puolestaan edellyttää kehittyneempää
demokraattista keskustelua aiempaa 
osallistuvamman ja asioista paremmin perillä
olevan yleisön kanssa sekä parempia 
edellytyksiä kollektiivisten valintojen 
tekemiseen tieteellisissä kysymyksissä. 
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioille 
tulisi antaa mahdollisuus ulkoistaa 
tutkimustarpeita. Olisi myös kyettävä
luomaan sellainen ilmapiiri, joka suosii 
tutkijanuran valintaa ja johtaa 
tutkimusinvestointien uuteen kasvuun ja 
osaamisen levittämiseen. Lissabonin strategia 
on rakennettu juuri näiden osatekijöiden 
varaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission määrittämille kansalaisyhteiskunnan organisaatioille (katso Euroopan 
komission CONNEX-tietokantaa) tulisi niiden tieteellisten tarpeiden täyttämiseksi antaa 
mahdollisuus ulkoistaa tutkimushankkeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 83
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 3 kohta
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Ehdottamana edellytyksenä on sellaisen 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön 
luominen, joka tukee menestyksekästä ja 
hyödynnettävissä olevaa tutkimusta. Tämä
merkitsee legitiimien yhteiskunnallisten 
näkökohtien ja tarpeiden huomioonottoa, 
mikä puolestaan edellyttää kehittyneempää
demokraattista keskustelua aiempaa 
osallistuvamman ja asioista paremmin perillä
olevan yleisön kanssa sekä parempia 
edellytyksiä kollektiivisten valintojen 
tekemiseen tieteellisissä kysymyksissä. Olisi 
myös kyettävä luomaan sellainen ilmapiiri, 
joka suosii tutkijanuran valintaa ja johtaa 
tutkimusinvestointien uuteen kasvuun ja 
osaamisen levittämiseen. Lissabonin strategia 
on rakennettu juuri näiden osatekijöiden 
varaan.

Ehdottomana edellytyksenä on sellaisen 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön 
luominen, joka tukee menestyksekästä ja 
hyödynnettävissä olevaa tutkimusta. Tämä
merkitsee legitiimien yhteiskunnallisten 
näkökohtien ja tarpeiden huomioonottoa, 
mikä puolestaan edellyttää kehittyneempää
demokraattista keskustelua aiempaa 
osallistuvamman ja asioista paremmin perillä
olevan yleisön kanssa sekä parempia 
edellytyksiä kollektiivisten valintojen 
tekemiseen tieteellisissä kysymyksissä. Olisi 
myös kyettävä luomaan sellainen ilmapiiri, 
joka suosii tutkijanuran valintaa ja johtaa 
tutkimusinvestointien uuteen kasvuun ja 
osaamisen levittämiseen. Lissabonin strategia 
on rakennettu juuri näiden osatekijöiden 
varaan. Tämän toimen tavoitteena on myös 
naisten täysi integrointi tiedemaailmaan.

Or. es

Perustelu

Puiteohjelman ja sen erityisohjelmien tavoitteiden joukossa on oltava naisten määrän 
lisääminen tieteen ja teknologian aloilla, joilla naiset ovat vielä aliedustettuina, koska EU 
tarvitsee sitä.

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

Tarkistus 84
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 5 kohta
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Ensimmäiseksi on puututtava 
yhteiskunnallisen eriarvoistumisen vaaraan, 
joka uhkaa erottaa toisistaan ne, jotka eivät 
voi käyttää hyväkseen tutkimuksen 
synnyttämää osaamista, ja ne joilla tämä
mahdollisuus on – sekä toisaalta ne, joilla ei 
ole mahdollisuuksia vaikuttaa 
tutkimuspoliittiseen päätöksentekoon, ja ne 
joilla vaikutusmahdollisuus on. 
Eriarvoistuminen johtaa siihen, että
kansalaisilla on ristiriitaisia tunteita yhtäältä
tieteen ja teknologian mahdollisista hyödyistä
ja toisaalta niiden demokraattisen valvonnan 
toimivuudesta. Yhtäältä kansalaiset ovat 
valmiita lisäämään tutkimusta, jolla 
puututaan tämän hetken merkittävimpiin 
ongelmiin (sairauksiin, saastumiseen, 
epidemioihin, työttömyyteen jne.) ja 
ennakoidaan niiden vaikutuksia 
tulevaisuudessa. Toisaalta he eivät voi olla 
tuntematta epäluuloa tiettyjä tieteen 
käyttötarkoituksia kohtaan ja epäilevät 
etunäkökohtien voivan vaikuttaa 
päätöksentekoon.

Ensimmäiseksi on puututtava 
yhteiskunnallisen eriarvoistumisen vaaraan, 
joka uhkaa erottaa toisistaan ne, jotka eivät 
voi käyttää hyväkseen tutkimuksen 
synnyttämää osaamista, ja ne joilla tämä
mahdollisuus on – sekä toisaalta ne, joilla ei 
ole mahdollisuuksia vaikuttaa 
tutkimuspoliittiseen päätöksentekoon, ja ne 
joilla vaikutusmahdollisuus on. 
Eriarvoistuminen johtaa siihen, että
kansalaisilla on ristiriitaisia tunteita yhtäältä
tieteen ja teknologian mahdollisista hyödyistä
ja toisaalta niiden demokraattisen valvonnan 
toimivuudesta. Yhtäältä kansalaiset ovat 
valmiita lisäämään tutkimusta, jolla 
puututaan tämän hetken merkittävimpiin 
ongelmiin (sairauksiin, saastumiseen, 
epidemioihin, työttömyyteen jne.) ja 
ennakoidaan niiden vaikutuksia 
tulevaisuudessa. Toisaalta he eivät voi olla 
tuntematta epäluuloa tiettyjä tieteen 
käyttötarkoituksia kohtaan ja epäilevät 
etunäkökohtien voivan vaikuttaa 
päätöksentekoon. Tutkimus on tuloksekasta 
vain, jos kansalaiset ovat vakuuttuneita 
siitä, että heidän huolenaiheensa otetaan 
huomioon ja että heidän eettisiä rajojaan 
kunnioitetaan. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa annetaan ymmärtää, että keskeisin ongelma on yleisen mielipiteen 
vakuuttaminen. Toisaalta on erittäin tärkeää, että tutkijat kuuntelevat yhteiskunnan 
huolenaiheita ja kunnioittavat rajoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 85
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 6 kohta, 3 luetelmakohta
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• Tiedemaailman mielletään olevan 
eristyksissä taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
elämän päivittäisistä realiteeteista.

• Tiedemaailman mielletään olevan 
eristyksissä taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
elämän päivittäisistä realiteeteista ja 
tieteenharjoittajien katsotaan joutuvan yhä
enemmän erilaisten eturyhmien 
epäasianmukaisen vaikutuksen kohteiksi.

Or. en

Perustelu

Yksi tieteen julkiseen kuvaan liittyvistä ongelmista on julkisen mielipiteen kasvava epäluulo, 
joka koskee tieteenharjoittajien puolueettomuutta ja objektiivisuutta monissa paljon 
julkisuutta saaneissa kysymyksissä (esim. lääketieteellinen tutkimus ja biotekniikka), joissa 
panokset ovat korkeita. EU voi pyrkiä parantamaan avoimuutta liittyen rahoituslähteisiin 
sekä paineisiin, jotka vaikuttavat tieteellisen tutkimuksen kulkuun, ja näin voitaisiin luoda 
tieteen kukoistusta paremmin suosiva ympäristö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 86
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 6 kohta, 4 a ja 4 b luetelmakohta (uusi)

• Tieteen maailmassa vallitsee epävarmuus 
siitä, miten tieteellisen asiantuntijan rooli 
yhdistetään tavallisen kansalaisen rooliin. 

• Tutkijoiden riippumattomuutta 
taloudelliselta kannalta sekä muiden 
erityisetujen suhteen epäillään.

Or. da

Perustelu

Yksittäisten tutkijoiden taloudellista ja muuta (laillista) etua koskevan keskustelun puute voi 
olla huomattavana esteenä kansalaisten tutkimusta ja sen tuloksia kohtaan tuntemalle 
luottamukselle. Nämä kysymykset on tehnyt ajankohtaisiksi yhteiskunnan kehitys, jossa 
painotetaan entistä enemmän tutkimuksen tuottamaa hyötyä. Samalla tutkimuksen ulkoinen 
rahoitus on kasvanut, mikä ei vaikuta ainoastaan tutkimuskohteisiin, vaan myös 
tutkimusmenetelmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell
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Tarkistus 87
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 6 kohta, 4 a luetelmakohta (uusi)

• Yleisölle saatavilla olevan tieteellisen 
tiedon laatu on riittämätön.

Or. es

Perustelu

Yksi niistä tekijöistä, joilla voidaan lisätä tieteen ja yhteiskunnan välistä kuilua voi johtua 
tieteellisestä tiedosta, joka on edelleen terminologiansa monimutkaisuuden vuoksi 
mahdotonta ymmärtää vaikkakin julkista. Kansalaisille saatavilla olevan tiedon on oltava 
sellaista, että nämä ymmärtävät ja voivat hyödyntää sitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 88
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 7 kohta, 4 luetelmakohta

– kuroa umpeen kuilua tieteellisen 
koulutuksen saaneiden ja muiden 
kansalaisten välillä ja edistää kaikkien 
kansalaisten lähiympäristössä sitä, että
ihmiset tuntevat kiinnostusta tiedekulttuuria 
kohtaan (kaupunkien, alueiden, säätiöiden, 
tiedekeskusten jne. toimilla)

– kuroa umpeen kuilua tieteellisen 
koulutuksen saaneiden ja muiden 
kansalaisten välillä ja edistää kaikkien 
kansalaisten lähiympäristössä sitä, että
ihmiset tuntevat kiinnostusta tiedekulttuuria 
kohtaan (kaupunkien, alueiden, säätiöiden, 
tiedekeskusten, museoiden, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen jne. 
toimilla)

Or. es

Perustelu

On syytä sisällyttää museot ja tietyt kansalaisyhteiskunnan järjestöt samaan ryhmään 
tiedekeskuksien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 89
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 7 kohta, 4 a luetelmakohta (uusi)
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– edistää tutkijoiden keskustelua ja 
pohdintaa, joka koskee tutkimuksen 
yhteiskuntaan liittyviä näkökohtia

Or. da

Perustelu

Merkittävä este tutkijoiden ja muun yhteiskunnan väliselle molemminpuoliselle 
ymmärtämykselle on se, että tutkijat eivät käsittele riittävästi tutkimuksen yhteiskuntaan 
liittyviä näkökohtia. Keskustelut voivat koskea esimerkiksi uuden tekniikan eettisiä näkökohtia 
ja sen vaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 90
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 7 kohta, 4 a luetelmakohta (uusi)

– tutkia keinoja eurooppalaisen tutkimus- 
ja innovaatiojärjestelmän hallinnoinnin 
parantamiseksi; 

Or. es

Perustelu

Myös hallinnointi on tärkeää t&k:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 91
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 7 kohta, 6 luetelmakohta

– luoda tieteestä ja tutkijoista mielekäs kuva 
kaikille, erityisesti nuorille

– luoda tieteestä ja tutkijoista uskottava ja 
mielekäs kuva kaikille, erityisesti nuorille

Or. en

Perustelu

Tieteellisen tutkimuksen ja etenkin tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen tulosten 
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uskottavuus on yhä enemmän koetteilla, mikä johtuu epäluuloisesta julkisesta 
mielipiteestä, jonka mukaan monet tieteenharjoittajat ovat liian alttiita korruptiolle tai pelkän 
uransa ajattelemiselle. EU voi ryhtyä toimiin epäluulojen hälventämiseksi ja Euroopan 
tiedettä koskevan julkisen luottamuksen palauttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 92
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 7 kohta, 7 luetelmakohta

– auttaa naisia etenemään tieteellisellä uralla 
ja hyödyntämään paremmin tieteellisiä
lahjojaan kaikkien hyödyksi

– edistää naisia etenemään tieteellisellä uralla 
ja hyödyntämään paremmin tieteellisiä
lahjojaan kaikkien hyödyksi

Or. es

Perustelu

Tässä yhteydessä on soveliaampaa puhua edistämisestä kuin auttamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 93
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 7 kohta, 8 a luetelmakohta (uusi)

– tehdä yhteistyötä voittoa 
tavoittelemattomien lääkekehitysaloitteiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Julkisilla varoilla olisi tuettava ensisijaisesti voittoa tavoittelematonta tutkimusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 94
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 1 luetelmakohta, 1 kohta, 
1 luetelmakohta
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– Euroopan poliittista päätöksentekoa 
tukevan tieteellisen neuvonnan ja 
asiantuntemuksen käytön parantaminen ja 
vaikutusten seuranta sekä käytännön 
välineiden ja järjestelmien (esim. 
tietoverkkojen) kehittäminen

– jäsenvaltioissa ja alueilla tutkimustukia 
ja -ohjelmia hallinnoivien ammattilaisten 
ja virkamiesten elinikäisen oppimisen ja 
ajan tasalle saattamisen tukeminen 
pyrkimällä heidän menetelmiensä
lähentämiseen ja parhaiden käytäntöjen 
tuntemiseen

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 95
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 1 luetelmakohta, 1 kohta, 
2 luetelmakohta

– itsesääntelyn edistäminen tiedeyhteisössä
ja luottamuksen lisääminen tiedeyhteisöä
kohtaan

– demokraattisen vastuun edistäminen 
tiedeyhteisössä ja luottamuksen lisääminen 
tiedeyhteisöä kohtaan

Or. en

Perustelu

Yksi tieteen julkiseen kuvaan liittyvistä ongelmista on julkisen mielipiteen kasvava epäluulo, 
joka koskee tieteenharjoittajien puolueettomuutta ja objektiivisuutta monissa paljon 
julkisuutta saaneissa kysymyksissä (esim. lääketieteellinen tutkimus ja biotekniikka), joissa 
panokset ovat korkeita. EU voi pyrkiä parantamaan avoimuutta liittyen rahoituslähteisiin 
sekä paineisiin, jotka vaikuttavat tieteellisen tutkimuksen kulkuun, ja näin voitaisiin luoda 
tieteen kukoistusta paremmin suosiva ympäristö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 96
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 1 luetelmakohta, 1 kohta, 
2 luetelmakohta
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– itsesääntelyn edistäminen tiedeyhteisössä ja 
luottamuksen lisääminen tiedeyhteisöä
kohtaan

– itsesääntelyn edistäminen tiedeyhteisössä ja 
luottamuksen lisääminen tiedeyhteisöä
kohtaan määrittämällä uudelleen ja 
julkaisemalla tieteellisiä takeita koskevat 
peruskriteerit

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 97
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 1 luetelmakohta, 1 kohta, 
3 luetelmakohta

– informaation levityksestä käytävän 
keskustelun edistäminen; keskustelua tulisi 
käydä muun muassa tieteellisten tulosten 
käyttömahdollisuuksista ja tieteellisten 
julkaisujen tulevaisuudesta.

– informaation levityksestä käytävän 
keskustelun edistäminen; keskustelua tulisi 
käydä muun muassa tieteellisten tulosten 
käyttömahdollisuuksista ja tieteellisten 
julkaisujen tulevaisuudesta sekä Euroopan 
tietämyspankin perustamisesta.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen tutkimus olisi tehokkaampaa, jos aiemmat tutkimustulokset olisivat 
paremmin saatavilla. Euroopan tietämyspankki tarjoaisi vapaasti käytettävän kirjaston 
tutkimustuloksista, jotka olisivat saatavilla hankkeen virallisesta päättymisestä kuluneen 
tietyn ajanjakson jälkeen, elleivät hankkeeseen liittyvät painavat syyt estä julkistamista.

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

Tarkistus 98
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 2 luetelmakohta, 1 kohta, 
johdantokappale
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Yhteiskunnan pyrkimykset ja ongelmat sekä
eettiset perusperiaatteet on otettava 
paremmin huomioon koko 
tutkimusprosessissa ja tätä kautta on luotava 
turvallisempi ja rakentavampi ympäristö
tutkijoille ja koko yhteiskunnalle. Tähän 
liittyy kaksi eri osatekijää:

Yhteiskunnan pyrkimykset ja ongelmat sekä
eettiset perusperiaatteet on otettava 
paremmin huomioon koko 
tutkimusprosessissa ja tätä kautta on luotava 
turvallisempi ja rakentavampi ympäristö
tutkijoille ja koko yhteiskunnalle ja 
määritettävä eettistä tutkimusta koskevia 
suuntaviivoja perusoikeudet huomioon 
ottaen. Tähän liittyy kaksi eri osatekijää:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan viittausta ohjelman tieteellisen ja yhteiskunnallisen 
osan eettisiin rajoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 99
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 2 luetelmakohta, 1 kohta, 
2 a luetelmakohta (uusi)

– suurempi paino tutkijoiden käymälle 
keskustelulle tutkimuksen yhteiskuntaan 
liittyvistä näkökohdista

Or. da

Perustelu

Merkittävä este tutkijoiden ja muun yhteiskunnan väliselle molemminpuoliselle 
ymmärtämykselle on se, että tutkijat eivät käsittele riittävästi tutkimuksen yhteiskuntaan 
liittyviä näkökohtia. Keskustelut voivat koskea esimerkiksi uuden tekniikan eettisiä näkökohtia 
ja sen vaikutuksia. Tämä voidaan toteuttaa toimilla, joissa otetaan huomioon tutkijoiden oma 
käsitys tutkimuksen yhteiskuntaan liittyvistä näkökohdista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 100
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 
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yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 3 luetelmakohta

Jotta tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde 
voitaisiin ottaa huomioon järkevällä
politiikalla, on laajennettava, koottava yhteen 
ja levitettävä tieteenhistoriassa, 
-sosiologiassa ja -filosofiassa tuotettua 
tietämystä Euroopan tasolla. Tätä varten 
näiden alojen tutkijoiden olisi muodostettava 
verkostoja tutkimuksen ja keskustelun 
strukturoimiseksi siten, että voidaan 
selvittää, millainen tosiasiallinen vaikutus 
tieteellä on eurooppalaisen yhteiskunnan ja 
identiteetin rakentamisessa. Tässä tulee 
painottaa erityisesti:

Jotta tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde 
voitaisiin ottaa huomioon järkevällä
politiikalla, on laajennettava, koottava yhteen 
ja levitettävä tieteenhistoriassa, tieteellisessä
ja teknologisessa perinnössä, 
tieteensosiologiassa ja -filosofiassa tuotettua 
tietämystä Euroopan tasolla. Tätä varten 
näiden alojen tutkijoiden olisi muodostettava 
verkostoja tutkimuksen ja keskustelun 
strukturoimiseksi siten, että voidaan 
selvittää, millainen tosiasiallinen vaikutus 
tieteellä on eurooppalaisen yhteiskunnan ja 
identiteetin rakentamisessa. Tässä tulee 
painottaa erityisesti:

– tieteen, demokratian ja lainsäädännön 
välisiä suhteita

– tieteen, demokratian ja lainsäädännön 
välisiä suhteita

– tieteen ja teknologian etiikkaan 
kohdistuvaa tutkimusta

– tieteen ja teknologian etiikkaan 
kohdistuvaa tutkimusta

– tieteen ja kulttuurin vastavuoroista 
vaikutusta

– tieteen ja kulttuurin vastavuoroista 
vaikutusta

– tutkijoiden asemaa ja julkisuuskuvaa. – nais- ja miespuolisten tutkijoiden asemaa 
ja julkisuuskuvaa ja

– tieteen saattamista ymmärrettävämmäksi 
yhteiskunnalle ja julkisen keskustelun 
edistämistä. 

Or. es

Perustelu

Tieteellinen ja teknologinen perintö menee historian edelle, koska se välittyy historian kulun 
kautta. Toisaalta tietämystä ei voida jättää tieteelliselle eliitille, joka ymmärtää ja käyttää
sitä. On löydettävä keinoja lähentää tiedettä yhteiskuntaan saattamalla sen tiedot 
ymmärrettävämmiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 101
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 3 luetelmakohta, johdantokappale
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Jotta tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde 
voitaisiin ottaa huomioon järkevällä
politiikalla, on laajennettava, koottava yhteen 
ja levitettävä tieteenhistoriassa, 
-sosiologiassa ja -filosofiassa tuotettua 
tietämystä Euroopan tasolla. Tätä varten 
näiden alojen tutkijoiden olisi muodostettava 
verkostoja tutkimuksen ja keskustelun 
strukturoimiseksi siten, että voidaan 
selvittää, millainen tosiasiallinen vaikutus 
tieteellä on eurooppalaisen yhteiskunnan ja 
identiteetin rakentamisessa. Tässä tulee 
painottaa erityisesti:

Jotta tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde 
voitaisiin ottaa huomioon järkevällä
politiikalla, on laajennettava, koottava yhteen 
ja levitettävä tieteenhistoriassa,  sosiologiassa 
ja  filosofiassa tuotettua tietämystä Euroopan 
tasolla.  Tätä varten näiden alojen tutkijoiden 
olisi muodostettava verkostoja tutkimuksen 
ja keskustelun strukturoimiseksi siten, että
voidaan selvittää, millainen tosiasiallinen 
vaikutus tieteellä on eurooppalaisen 
yhteiskunnan ja identiteetin rakentamisessa,
ja että voidaan edistää asian pohtimista.  
Tässä tulee painottaa erityisesti:

Or. da

Perustelu

Näin korostetaan, että vuoropuhelu muun yhteiskunnan kanssa kannustaa myös 
itsetutkiskeluun ja uusien näkökantojen esilletuomiseen sekä yhteiskunnassa että tieteessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 102
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Ensimmäinen toimintalinja: Tieteen ja 

yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta', 4 luetelmakohta, 1 kohta, 
3 a luetelmakohta (uusi)

– sen pohtiminen, miten yliopistot voivat 
yhdistää kaupallisen tutkimuksen ja 
perinteisen roolinsa riippumattomina koko 
yhteiskunnan käyttöön tarkoitetun tiedon 
tuottajina

Or. da

Perustelu

On aivan keskeistä säilyttää luottamus yliopistojen rooliin koko yhteiskunnan käyttöön 
tarkoitetun tiedon riippumattomina tuottajina. Siksi yliopistojen ongelmat lisääntyvät sitä
mukaa kuin ne kaupallistuvat. On yhä tärkeämpää, että yliopistot koko Euroopassa 
käsittelevät ja dokumentoivat näitä ongelmia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 103
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Kolmas toimintalinja: Tieteen ja yhteiskunnan 

välinen viestintä', 1 luetelmakohta

– luotettavan tiedon nopea tuottaminen 
tieteelliselle lehdistölle, mukaan luettuna 
eurooppalaisen tieteellisen 
lehdistötiedotuskeskuksen kehittämisen 
tukeminen

– luotettavan tieteellisen tiedon nopea 
tuottaminen lehdistölle ja muille 
tiedotusvälineille

Or. es

Perustelu

Eurooppalaisen tieteellisen lehdistökeskuksen perustamiselle ei nähdä syytä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 104
Liite I, 'Tiede yhteiskunnassa', 'Lähestymistapa', 'Kolmas toimintalinja: Tieteen ja yhteiskunnan 

välinen viestintä', 6 a ja 6 b luetelmakohta (uusi)

– entistä parempi tutkimustulosten ja 
tutkimukseen liittyvän ongelmanasettelun 
välittäminen tieteen maailmasta sekä
poliittisille päätöksentekijöille että suurelle 
yleisölle niin, että pyritään edistämään 
tiedepoliittista keskustelua
– sen edistäminen, että tieteenharjoittajat 
suhtautuvat kommunikoinnissaan muun 
yhteiskunnan kanssa avoimesti perustaviin 
olettamuksiin ja arvoihin, epävarmuuteen 
sekä heidän harjoittamaansa tutkimukseen 
mahdollisesti liittyviin taloudellisiin 
etuihin.

Or. da

Perustelu

1: Sitä mukaa kuin tietoyhteiskunta kehittyy ja tutkimuksen merkitys yhteiskunnan kehityksen 
kannalta kasvaa on jatkuvasti entistä tärkeämpää, että tutkijat pystyvät välittämään 
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tuloksensa ulkomaailmalle yhä paremmin. Tämä on ehtona sille, että Eurooppa voi 
hyödyntää potentiaalinsa tietoon perustuvassa taloudessa.

2: Erityisesti lääketieteessä on viime vuosina kehittynyt omien etujen ilmoittamista koskeva 
järjestelmä, ja on yhä tärkeämpää laajentaa menettelyä muille aloille. Tämä edellyttää asiaa 
koskevien periaatteiden määrittämistä ja kehittämistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 105
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Tavoite', 1 kohta

Tullakseen kilpailukykyiseksi ja voidakseen 
toimia johtavassa asemassa koko maailman 
tasolla Euroopan yhteisö tarvitsee vahvan ja 
johdonmukaisen kansainvälisen tiede- ja 
teknologiapolitiikan.

Tullakseen kilpailukykyiseksi ja voidakseen 
toimia johtavassa asemassa 
maailmannäyttämöllä Euroopan yhteisö
tarvitsee vahvan ja johdonmukaisen 
kansainvälisen tiede- ja teknologiapolitiikan. 
Lisäksi valmistellaan kaikki puiteohjelman 
erityisohjelmien alaisuudessa toteutettavat 
kansainväliset toimet kattava yleinen 
kansainvälistä yhteistyötä koskeva 
strategia.

Or. en

Perustelu

Myös kansainvälinen yhteistyö on tärkeää tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 106
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Tavoite', 2 kohta, 1 luetelmakohta

– tukea Euroopan kilpailukykyä
muodostamalla strategisia kumppanuuksia 
kolmansien maiden kanssa valikoiduilla 
tieteenaloilla ja mobilisoimalla kolmansien 
maiden parhaat tutkijat työskentelemään 
Eurooppaan ja Euroopan kanssa 
yhteistyössä;

– tukea Euroopan kilpailukykyä
vahvistamalla tiedon tuotantoa Euroopassa 
yhdistämällä yliopistoja, tutkimuslaitoksia 
ja eurooppalaisia yrityksiä ulkomaisiin 
tieto- ja henkilöstöresursseihin ja 
edistämällä kehittyvien sekä nousevan 
talouden markkinoiden avaamista 
Euroopan teollisuudelle;
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Or. en

Perustelu

Tavoitteita ei pidä sekoittaa keinoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 107
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Tavoite', 2 kohta, 2 luetelmakohta

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

– tarkastella kolmansia maita koskevia tai 
luonteeltaan maailmanlaajuisia 
erityisongelmia yhteisten etunäkökohtien ja 
yhteisen hyödyn pohjalta keskittyen 
erityisesti kehityksen hyväksi tehtävään 
tutkimukseen.

Or. es

Perustelu

Näiden kolmansien maiden kehitystä vahvistavalla tutkimustyöllä on moninkertainen 
vaikutus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes and Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 108
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Lähestymistapa', 1 kohta, johdantokappale
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Jotta voitaisiin yhdessä kohdemaiksi 
valittujen kolmansien maiden (kansainvälisen 
yhteistyön kumppanimaiden) kanssa yksilöidä
ja sopia yhteisen edun mukaiset ja 
molemmille hyödylliset ensisijaiset 
tutkimusalueet ”Yhteistyö”-erityisohjelman 
erityisiä kansainvälisiä yhteistyötoimia 
varten, tehostetaan meneillään olevaa 
poliittista vuoropuhelua näiden kolmansien 
maiden eri alueiden kanssa ja tiivistetään 
olemassa olevia kumppanuusverkostoja. 
Kansainväliseen tiedeyhteistyöhön liittyvien 
kansallisten toimien yhtenäisyyttä pyritään 
lisäämään tukemalla kansallisten ohjelmien 
koordinointia (jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja 
assosioituneet maat). Tämä toteutetaan 
kansallisten TTK-politiikkojen ja -toimien 
monenvälisenä koordinointina. 
Puiteohjelmaan sisältyvä yhteistyö
kolmansien maiden kanssa koskee erityisesti 
seuraavia maaryhmiä:

Jotta voitaisiin yhdessä kohdemaiksi 
valittujen kolmansien maiden (kansainvälisen 
yhteistyön kumppanimaiden) kanssa yksilöidä
ja sopia yhteisen edun mukaiset ja 
molemmille hyödylliset ensisijaiset 
tutkimusalueet ”Yhteistyö”-erityisohjelman 
erityisiä kansainvälisiä yhteistyötoimia 
varten, tehostetaan meneillään olevaa 
poliittista vuoropuhelua näiden kolmansien 
maiden eri alueiden kanssa ja tiivistetään 
olemassa olevia kumppanuusverkostoja. 
Kansainväliseen tiedeyhteistyöhön liittyvien 
kansallisten toimien yhtenäisyyttä pyritään 
lisäämään tukemalla kansallisten ohjelmien 
koordinointia (jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja 
assosioituneet maat). Tämä toteutetaan 
kansallisten TTK-politiikkojen ja -toimien 
monenvälisenä koordinointina. 
Puiteohjelmaan sisältyvä yhteistyö
kolmansien maiden kanssa suunnataan 
erityisesti seuraaville maaryhmille 
edellyttäen, että ne eivät riko EU:n oikeutta 
tai YK:n ihmisoikeussopimuksia:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 109
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Lähestymistapa', 1 kohta, johdantokappale
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Jotta voitaisiin yhdessä kohdemaiksi 
valittujen kolmansien maiden (kansainvälisen 
yhteistyön kumppanimaiden) kanssa yksilöidä
ja sopia yhteisen edun mukaiset ja 
molemmille hyödylliset ensisijaiset 
tutkimusalueet ”Yhteistyö”-erityisohjelman 
erityisiä kansainvälisiä yhteistyötoimia 
varten, tehostetaan meneillään olevaa 
poliittista vuoropuhelua näiden kolmansien 
maiden eri alueiden kanssa ja tiivistetään 
olemassa olevia kumppanuusverkostoja. 
Kansainväliseen tiedeyhteistyöhön liittyvien 
kansallisten toimien yhtenäisyyttä pyritään 
lisäämään tukemalla kansallisten ohjelmien 
koordinointia (jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja 
assosioituneet maat). Tämä toteutetaan 
kansallisten TTK-politiikkojen ja -toimien 
monenvälisenä koordinointina. 
Puiteohjelmaan sisältyvä yhteistyö
kolmansien maiden kanssa koskee erityisesti 
seuraavia maaryhmiä:

Jotta voitaisiin yhdessä kohdemaiksi 
valittujen kolmansien maiden (kansainvälisen 
yhteistyön kumppanimaiden) kanssa yksilöidä
ja sopia yhteisen edun mukaiset ja 
molemmille hyödylliset ensisijaiset 
tutkimusalueet ”Yhteistyö”-erityisohjelman 
erityisiä kansainvälisiä yhteistyötoimia 
varten, tehostetaan meneillään olevaa 
poliittista vuoropuhelua näiden kolmansien 
maiden eri alueiden kanssa ja tiivistetään 
olemassa olevia kumppanuusverkostoja 
siten, että koordinoidaan jäsenvaltioiden 
kansainvälisiä toimia, millä
mahdollistetaan näiden toimien synergia.
Kansainväliseen tiedeyhteistyöhön liittyvien 
kansallisten toimien yhtenäisyyttä pyritään 
lisäämään tukemalla kansallisten ohjelmien 
koordinointia (jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja 
assosioituneet maat). Tämä toteutetaan 
kansallisten TTK-politiikkojen ja -toimien 
monenvälisenä koordinointina. 
Puiteohjelmaan sisältyvä yhteistyö
kolmansien maiden kanssa koskee erityisesti 
seuraavia maaryhmiä:

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 110
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Lähestymistapa', 1 kohta, 3 ja 4 luetelmakohta

– kehitysmaat – Latinalainen Amerikka
– nousevan talouden maat. – kehitysmaat ja nousevan talouden maat

Or. es

Perustelu

Euroopan historiallinen kiinnostus, varsinkin tiettyjen jäsenvaltioiden, Latinalaiseen 
Amerikkaan aiheuttaa, että se on sisällytettävä selvästi tekstiin alueena.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 111
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Lähestymistapa', 2 kohta

Yksittäisiin aihealueisiin liittyvät 
kansainväliset yhteistyötoimet toteutetaan 
”Yhteistyö”-erityisohjelmassa. 
Tutkijavoimavaroihin liittyvät kansainväliset 
toimet toteutetaan 
”Ihmiset”-erityisohjelmassa. Kansainvälisen 
yhteistyön horisontaaliset tukitoimet 
kuvataan tässä ohjelmassa. Eri ohjelmiin 
sisältyvät kansainväliset yhteistyötoimet 
koordinoidaan kokonaisuudessaan 
keskenään.

Tiettyyn temaattiseen aiheeseen liittyvät 
kansainväliset yhteistyötoimet toteutetaan 
”Yhteistyö”-ohjelmassa. 
Tutkijavoimavaroihin liittyvät kansainväliset 
toimet toteutetaan ”Ihmiset”-ohjelmassa. 
Kansainvälisen yhteistyön horisontaaliset 
tukitoimet ja toimet, jotka keskittyvät 
erityiselle aihealueelle tai tieteidenväliselle 
alueelle ja jotka sisältyvät 
"Yhteistyö"-ohjelmaan, toteutetaan ja niitä
voidaan tukea rajoitetuissa tapauksissa 
yhteisen edun mukaisilla erityisillä
yhteistyötoimilla. Eri ohjelmiin sisältyvien 
kansainvälisten yhteistyötoimien yleistä
koordinointia vahvistetaan, jotta 
varmistettaisiin yhtenäinen lähestymistapa 
ja kehitettäisiin synergioita yhteisön 
muiden välineiden kanssa (esimerkiksi 
Euroopan naapuruuspolitiikka, 
kehitysyhteistyön tukihankkeet jne.).

Erityistoimiin sisältyy sellaisten toimien 
rahoitus, jotka ovat seurausta kahden 
alueen välisestä ja kahdenvälisestä
vuoropuhelusta yhteisen edun ja hyödyn 
mukaisilla tutkimusalueilla. Seitsemännen 
puiteohjelman määrärahoista suunnataan 
vähintään viisi prosenttia kansainvälisiin 
yhteistyötoimiin, joista kaksi prosenttia 
kuuluu tämän erityisohjelman toimiin. 
”Yhteistyö”- ja ”Ihmiset”- erityisohjelmien 
käyttämättä jääneet määrärahat 
suunnataan ”Valmiudet”-ohjelman 
toimien vahvistamiseen. 

Komissio varmistaa koko puiteohjelman 
yhteistyötoimien koordinaation, mukaan 
lukien vuoropuhelupolitiikka 
kumppanimaiden, alueiden ja 
kansainvälisten foorumien kanssa.
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T&k-toimet kansainvälisessä yhteistyössä
ja niiden alueellinen konteksti on 
määritettävä suunniteltaessa puiteohjelman 
ensimmäisiä vaiheita.

Or. es

Perustelu

On syytä esittää hyvin yksityiskohtaisesti synergiaprosessit ja ohjelmien välisen 
tieteidenvälisyyden kohtaaminen. Tässä yhteydessä komissiolla on koordinoijan rooli kaikkien 
seitsemännen puiteohjelman toimien ja erityisohjelmien välillä.

Konkreettisille maantieteellisille alueille on myös sisällytettävä erityistoimia, jotka 
mukautuvat näiden erityistarpeisiin ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin.

Lisäksi seitsemännen puiteohjelman kansainvälisten yhteistyötoimien budjetille on asetettava 
vähimmäistavoite, joksi ehdotetaan kuudennen puiteohjelman luku (noin 3,5 prosenttia) 
huomioiden viittä prosenttia, josta kaksi prosenttia suunnataan erityisiin maantieteellisiin 
toimiin ja horisontaalisiin tukitoimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 112
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Lähestymistapa', 2 kohta

Yksittäisiin aihealueisiin liittyvät 
kansainväliset yhteistyötoimet toteutetaan 
”Yhteistyö”-erityisohjelmassa. 
Tutkijavoimavaroihin liittyvät kansainväliset 
toimet toteutetaan 
”Ihmiset”-erityisohjelmassa. 
Kansainvälisen yhteistyön horisontaaliset 
tukitoimet kuvataan tässä ohjelmassa. Eri 
ohjelmiin sisältyvät kansainväliset 
yhteistyötoimet koordinoidaan 
kokonaisuudessaan keskenään.

Tiettyyn temaattiseen aiheeseen liittyvät 
kansainväliset yhteistyötoimet toteutetaan 
”Yhteistyö”-ohjelmassa. 
Tutkijavoimavaroihin ja tieteen 
eturintamassa olevaan tutkimukseen 
liittyvät kansainväliset toimet toteutetaan 
vastaavasti ”Ihmiset”-ohjelmassa ja "Ideat"-
ohjelmassa. Kansainväliset yhteistyötoimet
sekä toimet, joilla tuetaan kansainvälistä
tieteellistä yhteistyötä koskevan 
eurooppalaisen strategian toteuttamista, 
kuvataan tässä ohjelmassa. Eri ohjelmiin 
sisältyvät kansainväliset yhteistyötoimet 
koordinoidaan kokonaisuudessaan 
keskenään.

Or. en
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Perustelu

Tieteen eturintamassa oleva tutkimus on avattava kansainväliselle yhteistyölle, ja kuten 
tarkistuksessa 1 mainitaan, molemminpuoliseen etuun liittyvät toimet, joita ei voida pitää
"horisontaalisina" ja joita ei rahoiteta muiden erityisohjelmien alaisuudessa, tulisi toteuttaa 
tässä kohdassa. Lisäksi olisi hyödytöntä määritellä yleinen strategia turvaamatta samalla sen 
toteuttamisen edellyttämiä varoja. Varojen tulee olla kohdassa "Kansainväliset 
yhteistyötoimet", ja niitä käyttämällä pyrittäisiin välttämään temaattisten prioriteettien ja 
erityisohjelmien välinen jakautuminen ja pyrittäisiin kehittämään synergiaa muiden 
politiikanalojen kanssa, esimerkkinä kehitysapupolitiikka.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 113
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Lähestymistapa', 2 kohta

Yksittäisiin aihealueisiin liittyvät 
kansainväliset yhteistyötoimet toteutetaan 
”Yhteistyö”-erityisohjelmassa. 
Tutkijavoimavaroihin liittyvät kansainväliset 
toimet toteutetaan 
”Ihmiset”-erityisohjelmassa. Kansainvälisen 
yhteistyön horisontaaliset tukitoimet 
kuvataan tässä ohjelmassa. Eri ohjelmiin 
sisältyvät kansainväliset yhteistyötoimet 
koordinoidaan kokonaisuudessaan 
keskenään.

Yksittäisiin aihealueisiin liittyvät 
kansainväliset yhteistyötoimet toteutetaan 
”Yhteistyö”-erityisohjelmassa. 
Tutkijavoimavaroihin liittyvät kansainväliset 
toimet toteutetaan 
”Ihmiset”-erityisohjelmassa. Kansainvälisen 
yhteistyön horisontaaliset tukitoimet sekä
erityiset yhteistyötoimet kuvataan tässä
ohjelmassa. Eri ohjelmiin sisältyvät 
kansainväliset yhteistyötoimet koordinoidaan 
kokonaisuudessaan keskenään.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman tässä osassa ei pidä rajoittua horisontaalisiin koordinaatiotoimiin, vaan on 
vahvistettava myös sellaisten hankkeiden rahoitus, jotka eivät välttämättä liity "Yhteistyö"-
ohjelman ensisijaisiin aihealueisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 114
Liite I, 'Kansainväliset yhteistyötoimet', 'Toimet', 1 luetelmakohta, 1 kohta
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Painopisteiden määrittely EU:n tiede- ja 
teknologiayhteistyössä perustuu 
kumppanimaiden ja -alueiden kanssa 
käytävään kattavaan toimia koskevaan 
vuoropuheluun, jossa otetaan huomioon 
kyseisten maiden ja alueiden 
yhteiskunnallis-kulttuuriset olosuhteet ja 
tutkimusvalmiudet. Tätä tiede- ja 
teknologiayhteistyöhön liittyvää
vuoropuhelua käydään useilla tasoilla, kuten 
kansainvälisillä foorumeilla (eri YK:n 
yleissopimusten puitteissa), 
institutionalisoituna kahden alueen välisenä
vuoropuheluna muun muassa Aasian ja 
Euroopan välillä (ASEM), Latinalaisen 
Amerikan, Karibian maiden and EU:n välillä
(ALCUE), Välimeren ja Länsi-Balkanin 
kumppanimaiden kanssa, EU:n ja AKP-
valtioiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 
valtioiden) välillä, EU:n ja Itä-Euroopan, 
Kaukasuksen Keski-Aasian maiden välillä, 
sekä lisäksi kahden- ja monenvälisten 
sopimusten pohjalta ja tutkijoiden ja muiden 
toimijoiden epävirallisten alueiden välisten 
tapaamisten yhteydessä.

Painopisteiden määrittely EU:n tiede- ja 
teknologiayhteistyössä perustuu 
kumppanimaiden ja -alueiden kanssa 
käytävään kattavaan toimia koskevaan 
vuoropuheluun, jossa otetaan huomioon 
kyseisten maiden ja alueiden yhteiskunnallis- 
kulttuuriset olosuhteet ja tutkimusvalmiudet 
ja joka voi perustua INCO-verkostoista 
saatuun kokemukseen. Tätä tiede- ja 
teknologiayhteistyöhön liittyvää
vuoropuhelua käydään useilla tasoilla, kuten 
kansainvälisillä foorumeilla (eri YK:n 
yleissopimusten puitteissa), 
institutionalisoituna kahden alueen välisenä
vuoropuheluna muun muassa Aasian ja 
Euroopan välillä (ASEM), Latinalaisen 
Amerikan, Karibian maiden and EU:n välillä
(ALCUE), Välimeren ja Länsi-Balkanin 
kumppanimaiden kanssa, EU:n ja AKP-
valtioiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 
valtioiden) välillä, EU:n ja Itä-Euroopan, 
Kaukasuksen Keski-Aasian maiden välillä, 
sekä lisäksi kahden ja monenvälisten 
sopimusten pohjalta ja tutkijoiden ja muiden 
toimijoiden epävirallisten alueiden välisten 
tapaamisten yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Näin osoitettaisiin yhteistyöaikeet kumppanuusmaiden kanssa naapuruussuhteiden, 
kehitysyhteistyön jne. alalla samoin kuin edellisessä kuudennessa puiteohjelmassa yhdessä
kansainvälisen yhteisön tunnustamien INCO-tyyppisten toimien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 115
Liite III, 1 kohta
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Yhteisö myöntää liitteen II mukaisesti 
Euroopan investointipankille (EIP) 
avustuksen (koordinointi- ja tukitoimena). 
Avustuksella edistetään yhteisön tavoitteen 
mukaisesti yksityisen sektorin investointeja 
tutkimukseen. Avustus parantaa EIP:n 
riskinhallintakykyä, ja sen avulla pankki voi i) 
antaa enemmän lainarahoitusta tietyllä
riskitasolla ja ii) rahoittaa riskialttiimpia 
eurooppalaisia TTK-toimia kuin olisi 
mahdollista ilman yhteisön tukea.

Yhteisö myöntää liitteen II mukaisesti 
Euroopan investointipankille (EIP) 
avustuksen (koordinointi- ja tukitoimena) ja 
EIP on riskinjakokumppani. Avustuksella 
edistetään yhteisön tavoitteen mukaisesti 
yksityisen sektorin investointeja 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja 
demonstrointiin. Avustus parantaa EIP:n 
riskinhallintakykyä, ja sen avulla pankki voi i) 
antaa enemmän lainarahoitusta ja vakuuksia
tietyllä riskitasolla ja ii) rahoittaa 
riskialttiimpia eurooppalaisia TTK-toimia 
kuin olisi mahdollista ilman yhteisön tukea.

Or. es

Perustelu

Tarpeellinen tarkistus, jotta EIP:n rooli tulisi selväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 116
Liite III, 2 kohta

EIP lainaa ulos kansainvälisiltä
rahoitusmarkkinoilta hankkimiaan varoja 
omien vakiintuneiden sääntöjensä, 
määräystensä ja menettelyjensä mukaisesti. 
Tässä yhteydessä se käyttää avustusta 
yhdessä omien varojensa kanssa varauksina 
ja allokoitavana pääomana pankin sisällä
kattaakseen osan niistä riskeistä, joita liittyy 
sen lainoihin tukikelpoisille laajamittaisille
eurooppalaisille TTK-toimille.

EIP lainaa ulos kansainvälisiltä
rahoitusmarkkinoilta hankkimiaan varoja 
omien vakiintuneiden sääntöjensä, 
määräystensä ja menettelyjensä mukaisesti. 
Tässä yhteydessä se käyttää avustusta 
yhdessä omien varojensa kanssa varauksina 
ja allokoitavana pääomana pankin sisällä
kattaakseen osan niistä riskeistä, joita liittyy 
sen lainoihin tukikelpoisille eurooppalaisille 
TTK-toimille.

Or. es

Perustelu

EIP:n osallistumista ei pidä rajoittaa millään tavoin. Lainoja ei pidä myöntää vain 
"laajamittaisille" toimille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 117
Liite III, 5 kohta, 2 luetelmakohta

• Laajamittaisten eurooppalaisten TTK-
toimien tukikelpoisuus. Yhteisön tässä
erityisohjelmassa rahoittamien 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä
koskevat toimet ovat automaattisesti 
tukikelpoisia. Myös muut 
tutkimusinfrastruktuurit voidaan ottaa 
huomioon. Avustussopimuksessa määritetään 
perustamissopimuksen 167 nojalla annetun 
asetuksen mukaisesti myös menettelyjä
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja taataan 
yhteisölle mahdollisuus kieltää tietyissä
tapauksissa riskinjakorahoitusvälineen käyttö
EIP:n esittämän lainan rahoituksessa.

• Eurooppalaisten TTK-toimien 
tukikelpoisuus Yhteisön tässä
erityisohjelmassa rahoittamien 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä
koskevat toimet ovat automaattisesti 
tukikelpoisia. Myös muut 
tutkimusinfrastruktuurit voidaan ottaa 
huomioon. Ehdokkaat, kokoa huomioon 
ottamatta (pk-yritykset mukaan lukien), 
voivat hyötyä tästä välineestä toimintansa 
rahoittamiseen. Avustussopimuksessa 
määritetään perustamissopimuksen 
167 artiklan nojalla annetun asetuksen 
mukaisesti myös menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja taataan yhteisölle 
mahdollisuus kieltää tietyissä tapauksissa 
riskinjakorahoitusvälineen käyttö EIP:n 
esittämän lainan rahoituksessa.

Or. es

Perustelu

Kokorajoitusten asettaminen EIP:n lainan saamiselle vahingoittaisi selvästi pk-yrityksiä ja 
olisi vastoin erityisohjelman henkeä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 118
Liite IV, otsikko ja 1 kohta

Muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin 
liittyvä koordinointi

Muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin 
liittyvä yhteistoteutus
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Seuraavassa yksilöidään yksi toimi, joka 
voidaan toteuttaa osallistumalla kansallisten 
tutkimusohjelmien yhteistoteutukseen. Siitä
on tehtävä erillinen päätös 
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla. 
Lisää toimia voidaan määrittää ja ehdottaa 
seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanon 
kuluessa.

Seuraavassa yksilöidään yksi toimi, joka on 
ohjeellinen perusta kansallisten 
tutkimusohjelmien yhteistoteutukseen. Siitä
voidaan tehdä erillinen päätös 
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla. 
Lisää toimia voidaan määrittää ja ehdottaa 
seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanon 
kuluessa.

Or. es

Perustelu

Selventävä tarkistus. Ohjelmat pikemminkin yhteistoteutetaan kuin koordinoidaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 119
Liite IV, 2 kohta

Päätöksen yhteydessä perustetaan toimen 
toteutuksessa tarvittavan 
organisaatiorakenteen ja asianmukaisten 
hallintoelinten lisäksi erityinen 
täytäntöönpanorakenne. Yhteisö antaa 
liitteen II mukaisesti toimelle rahoitustukea ja 
osallistuu aktiivisesti toteutukseen käyttäen 
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimpia 
keinoja.

Päätöksen yhteydessä voidaan perustaa 
toimen toteutuksessa tarvittavan 
organisaatiorakenteen ja asianmukaisten 
hallintoelinten lisäksi erityinen 
täytäntöönpanorakenne. Yhteisö voi antaa
liitteen II mukaisesti toimelle rahoitustukea ja 
voi osallistua aktiivisesti toteutukseen 
käyttäen toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisimpia keinoja.

Or. es

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 120
Liite IV, 1 luetelmakohta, otsikko ja 1 kohta
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• 169 artiklan nojalla toteutettava tutkimusta 
tekeviä pk-yrityksiä koskeva toimi

169 artiklan nojalla toteutettava teknologista 
kehitystyötä tekeviä pk-yrityksiä koskeva 
toimi

Tavoitteena on käynnistää ja toteuttaa 
tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä hyödyttävä
yhteinen t&k-ohjelma, jolla tuetaan näiden 
yritysten tutkimus- ja innovointivalmiuksia. 
Ohjelma rakentuu EUREKA-ohjelman 
pohjalle, ja sillä edistetään ja tuetaan pk-
yritysten johdolla toteutettavia valtioiden 
rajat ylittäviä t&k-hankkeita. Toimella 
täydennetään muita seitsemänteen 
puiteohjelmaan sisältyviä pk-yrityksille 
suunnattuja toimia.

Tavoitteena on käynnistää ja toteuttaa 
teknologista kehitystyötä tekeviä pk-
yrityksiä hyödyttävä yhteinen t&k-ohjelma, 
jolla tuetaan näiden yritysten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia. Ohjelma rakentuu 
EUREKA-ohjelman pohjalle, ja sillä
edistetään innovatiivisille markkinoille 
suunnattuja tuotteita ja tuetaan pk-yritysten 
johdolla toteutettavia valtioiden rajat ylittäviä
t&k-hankkeita. Toimella täydennetään muita 
seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyviä pk-
yrityksille suunnattuja toimia.

Or. es

Perustelu

Tutkimuksen lisäksi tekstiin otetaan mukaan teknologian kehittäminen ja innovaatio.


