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Tarkistus 4
Neena Gill

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston teksti Tarkistus

(2) Sopimuksen 11 artiklan b kohdassa 
todetaan seuraavaa: "Tämä sopimus 
tehdään ensin viideksi vuodeksi ja se 
voidaan uusia osapuolten yhteisellä 
sopimuksella kunkin jakson viimeisenä 
vuonna suoritetun arvioinnin jälkeen."

(2) Sopimuksen 11 artiklan b kohdassa 
todetaan seuraavaa: "Tämä sopimus 
tehdään ensin viideksi vuodeksi ja se 
voidaan uusia osapuolten yhteisellä 
sopimuksella kunkin jakson viimeisenä 
vuonna suoritetun arvioinnin jälkeen."
Lisäksi tulisi suorittaa väliarviointi 
kauden puolessavälissä.

Or. en

Perustelu

Koska seitsemäs puiteohjelma parantaa mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa kaikilla aloilla, sen tulisi edistää entistä enemmän yhteistyössä 
toteutettavaa tutkimusta. Siksi tarvitaan lisäarviointia toimista, joita toteutetaan sopimuksen 
yhteydessä. Arviointia tarvitaan, jotta sopimusta voitaisiin muuttaa huomattavasti. Jos tämä 
tapahtuu keskellä kautta, muutoksia voitaisiin tehdä ohjelman jäljellä olevaan osaan, jos osa 
sen mahdollisuuksista näyttää jäävän hyödyntämättä.

Tarkistus 5
Neena Gill

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(3 a) Vastuu yhteistoiminnan tehokkaasta 
koordinaatiosta ja edistämisestä 
sopimuksen nojalla kuuluu EY:n ja 
Intian tiede- ja teknologiayhteistyön 
ohjauskomitealle ja on toivottavaa, että 
komitea kokoontuu vuosittain 
tarkastelemaan työohjelmaa ja että sen 
työjärjestys perustuu avoimuuden ja 
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vastuullisuuden periaatteisiin.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen vaikutusten arviointi viittaa siihen, ettei ohjauskomitea ole kokoontunut tarpeeksi 
usein ja että säännöllisemmät kokoukset voisivat parantaa koordinointia.

Tarkistus 6
Neena Gill

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(3 b) Sopimuksen täytäntöönpanossa 
tulisi yhdessä pyrkiä lisäämään sekä 
yhteisön että Intian osallistumista 
toistensa tutkimusohjelmiin ja myös 
yhteisön sekä Intian välistä tutkijavaihtoa 
olisi lisättävä.

Or. en

Perustelu

EU:n ja Intian tieteellisen yhteistyön vaikutusten arviointi paljasti, että EU:n osallistuminen 
Intian tutkimusohjelmiin on erityisen vähäistä. Siksi molempien osapuolten on toteutettava 
yhdessä toimia tämän epätasapainon korjaamiseksi. Asiaa voitaisiin ehkä käsitellä yhteisten 
ehdotuspyyntöjen avulla. Toinen esiin noussut ongelma on tieteenharjoittajien vaihdon 
vähäisyys. Vaihtoja voidaan lisätä huomattavasti esimerkiksi Marie Curie -toimien kaltaisilla 
ohjelmilla.
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Tarkistus 7
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(3 a) Tietojen vertailukelpoisuuden sekä 
sopimuksen puitteissa harjoitettavan 
yhteisen tutkimustoiminnan avulla 
saatavan tietopohjan parantamisen tulisi 
olla ensisijaisia tavoitteita.

Or. de

Perustelu

Yhteistyön tulosten arvioinnin kannalta ratkaisevan tärkeää on tietojen saatavuus ja 
vertailukelpoisuus.

Tarkistus 8
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(3 b) Uusi prioriteetti, joka annetaan 
energia- ja ilmastopolitiikalle sekä 
tarvittavalle innovatiivisten 
energiateknologioiden kehittämiselle, 
tulisi ottaa huomioon myös sopimuksen 
toteuttamisen yhteydessä. Yhteiset toimet 
ja aloitteet esimerkiksi hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin taloudellisten 
teknologioiden kehittämiseksi ovat erittäin 
tärkeitä molempien kumppanien etujen 
kannalta.

Or. de
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Perustelu

Uuden energiatekniikan kehittämisen yhä suurempi merkitys tulisi ottaa huomioon myös 
yhteisessä tutkimusohjelmassa.

Tarkistus 9
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(3 c) Vastavuoroisuusperiaate on otettava 
huomioon entistä paremmin sopimuksen 
toteuttamisessa.

Or. de

Perustelu

Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että intialaisen tutkimustuen saanti taataan 
kahdenvälisillä sopimuksilla ja että vastavuoroisuutta haittaavat tuen erilaiset rakenteet.

Tarkistus 10
Neena Gill

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston teksti Tarkistus

(5) Olisi hyväksyttävä yhteisön puolesta 
sopimus, jolla uusitaan Euroopan yhteisön 
ja Intian tasavallan hallituksen välinen 
tieteellistä ja teknologista yhteistyötä 
koskeva sopimus.

(5) Olisi hyväksyttävä yhteisön puolesta 
sopimus, jolla uusitaan Euroopan yhteisön 
ja Intian tasavallan hallituksen välinen 
tieteellistä ja teknologista yhteistyötä 
koskeva sopimus, joka on keskeinen tekijä 
vuonna 2004 allekirjoitetun EU:n ja 
Intian välisen strategisen kumppanuuden 
tavoitteiden sekä laajempien poliittisten 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Or. en
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Perustelu

Tiede- ja teknologiasopimus voi todella auttaa EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden 
tavoitteiden ja laajempien poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa, jollaisia ovat esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen vastustaminen, teiden turvallinen ja tehokas käyttö sekä terveys. On 
tärkeää saada tuloksista ja esiin nousevista tarpeista entistä enemmän palautetta poliittiseen 
prosessiin ja vuoropuheluun. Asiaa on painotettava tässä, koska alkuperäinen sopimus 
allekirjoitettiin vuonna 2001 eli ennen vuoden 2004 strategista kumppanuutta.
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