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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina 
toteutettavasta erityisohjelmasta Euroopan yhteisön seitsemännessä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa (2007–2013)
(KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0439)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0380/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
siihen, että julkisista varoista 
rahoitettavaa tutkimusta on kohdistettava 
ensisijaisesti sellaiseen tutkimukseen, 
joka vastaa julkisia tarpeita ja 
painopisteitä ja jolla pyritään 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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täydentämään yksityisesti rahoitettua 
tutkimusta.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 kappale

(4) YTK:n suorat toimet olisi toteutettava 
tämän erityisohjelman avulla. Pannessaan 
täytäntöön tätä erityisohjelmaa tehtävänsä 
mukaisesti YTK:n olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota Euroopan unionin 
kannalta keskeisiin kysymyksiin, joita ovat 
hyvinvointi osaamisintensiivisessä 
yhteiskunnassa, solidaarisuus ja 
luonnonvarojen vastuullinen hoito, 
turvallisuus ja vapaus sekä Euroopan 
maailmanlaajuiset kumppanuussuhteet.

(4) YTK:n suorat toimet olisi toteutettava 
tämän erityisohjelman avulla. Pannessaan 
täytäntöön tätä erityisohjelmaa tehtävänsä 
mukaisesti YTK:n olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota Euroopan unionin 
kannalta keskeisiin kysymyksiin, joita ovat
vauraus ja sosiaalinen hyvinvointi
osaamisintensiivisessä yhteiskunnassa,
solidaarisuus, kestävyys ja luonnonvarojen 
vastuullinen hoito, turvallisuus ja vapaus 
sekä Euroopan maailmanlaajuiset 
kumppanuussuhteet.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

... (4 a) Yhteisön tukea ei tulisi myöntää 
lainkaan tutkimustoimintaan, joka 
kannustaa naisten hyödyntämiseen ja 
heidän kehojensa kaupallistamiseen 
munasolujen tuottajina, joilta saadaan 
raaka-ainetta alkioiden ja alkion 
kantasolujen ja kantasolulinjojen 
tuotantoon. EU:n rahoitus olisi tällä 
alalla keskitettävä vaihtoehtoihin, kuten 
somaattisia kantasoluja ja napanuorasta 
saatavia kantasoluja koskeviin 
tutkimuksiin, jotka on hyväksytty kaikissa 
jäsenvaltioissa ja jotka ovat jo johtaneet 
potilaiden menestyksekkääseen hoitoon.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

. (4 b) Euroopan parlamentti korostaa 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokouksen 8 päivänä maaliskuuta 
2005 antaman päätöslauselman 
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(A/RES/59/280) – jossa todetaan 
nimenomaisesti, että terveysriskit on 
torjuttava ja naisten hyödyntäminen on 
estettävä – perusteella, että 
ihmiskloonauksen tukeminen ja 
rahoittaminen EU:n minkään ohjelman 
avulla on estettävä. 

Tarkistus 5
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tähän erityisohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
eettisiä perusperiaatteita, joihin kuuluvat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet.

(9) Tähän erityisohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
Göteborgin Eurooppa-neuvoston 
suositusten mukaisia eettisiä 
perusperiaatteita, joihin kuuluvat Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät 
periaatteet ja Euroopan neuvoston 
yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä ja jotka on toistettu 
Euroopan parlamentin 10. maaliskuuta 
2005 ihmisen munasoluilla käytävästä 
kaupasta antamassa päätöslauselmassa.
____________________________

1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 10 kappale

(10) YTK:n olisi jatkossakin tuotettava 
lisäresursseja kilpailutetun toiminnan 
kautta; tähän kuuluvat osallistuminen 
puiteohjelman epäsuoriin toimiin, 
ulkopuolisille asiakkaille tehtävä työ sekä 
vähäisemmässä määrin teollis- ja 
tekijänoikeuksien hyödyntäminen.

(10) YTK:n olisi jatkossakin tuotettava 
lisäresursseja kilpailutetun toiminnan 
kautta; tähän kuuluvat osallistuminen 
puiteohjelman epäsuoriin toimiin
ulkopuolisille asiakkaille tehtävä työ sekä 
vähäisemmässä määrin teollis- ja 
tekijänoikeuksien hyödyntäminen 
vahvistamalla samalla tiedonkulkua.

Perustelu

Tarkistus on linjassa komission itse sivulla 2 esittämän vaatimuksen kanssa. 

Tarkistus 7
Johdanto-osan 13 kappale
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(13) Komission olisi sopivana ajankohtana 
teetettävä riippumaton arviointi tämän 
ohjelman piiriin kuuluvilla aloilla 
toteutetuista toimista.

(13) Komission olisi sopivana ajankohtana 
teetettävä riippumaton arviointi tämän 
ohjelman piiriin kuuluvilla aloilla 
toteutetuista toimista, joka sisältäisi 
ympäristöön, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon sekä eläinten 
hyvinvointiin liittyviä kriteerejä.

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen liitteenä olevassa eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevassa 
pöytäkirjassa edellytetään, että yhteisön on laatiessaan ja pannessaan täytäntöön muun 
muassa tutkimusta koskevaa politiikkaa otettava täysimääräisesti huomioon eläinten 
hyvinvoinnin asettamat vaatimukset.

Tarkistus 8
4 artiklan 2 kohta

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

2. Erityisohjelmasta ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:

– lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

– lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

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

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

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

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

Tarkistus 9
Liite, 2 osio, 2 luetelmakohta

– suuntaamalla huomiota kysymyksiin, 
jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, 
joihin sisältyy tutkimuskomponentti ja 
joihin liittyy merkittävä yhteisöulottuvuus;

– suuntaamalla huomiota kysymyksiin, 
jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, 
joihin sisältyy tutkimuskomponentti ja
joihin liittyy merkittävä yhteisöulottuvuus 
erityisesti korostaen poikkitieteellisyyttä ja 
luonnontieteellisten ja 
yhteiskuntatieteellisten asiantuntijoiden 
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yhteistyötä;

Tarkistus 10
Liite, 2 osio, 3 luetelmakohta

– kehittämällä kumppanuuksia 
jäsenvaltioiden tutkimuskeskusten, 
korkeakoulujen, teollisuuden, 
viranomaisten ja sääntelyelinten sekä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa;

– kehittämällä kumppanuuksia 
jäsenvaltioiden tutkimuskeskusten, 
korkeakoulujen, teollisuuden, 
viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
sääntelyelinten sekä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa;

Perustelu

Kumppanuuksien kehittäminen kansalaisjärjestöjen kanssa on tärkeää ja sitä olisi
korostettava keinona vahvistaa tieteen ja yhteiskunnan välistä vuoropuhelua.

Tarkistus 11
Liite, 2 osio, 3 a luetelmakohta (uusi)

– vahvistamalla yhteistyötä muiden 
yhteisön toimielinten, erityisesti Euroopan 
parlamentin kanssa, 

Perustelu

Tästä periaatteesta sovittiin 13. syyskuuta 2002 kokoontuneessa kilpailuasioiden neuvostossa 
(ks. komission virallinen julkilausuma, joka on lisäys Brysselissä 13. syyskuuta 2002 pidetyn 
EU:n kilpailuasioiden neuvoston kokouksen nro. 2451 pöytäkirjaan (12S23/02ADD1rev1, 21. 
lokakuuta 2002)), ja parlamentin ja YTK:n yhteinen työryhmä on aloittanut työskentelynsä ja 
uudet säännölliset kokoukset.

Tarkistus 12
Liite, 2 osio, 3 kohta

Erityisohjelmassa sovellettavan 
lähestymistavan keskeinen osatekijä on 
tietämyksen siirto eri sidosryhmien välillä.
Lisäksi pyritään tukemaan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja seurantaa sekä 
parhaiden toimintatapojen levittämistä 

Erityisohjelmassa sovellettavan 
lähestymistavan keskeinen osatekijä on 
tietämyksen siirto eri sidosryhmien välillä. 
Tässä yhteydessä kannustetaan tieteen ja 
yhteiskunnan välistä vuoropuhelua.
Lisäksi pyritään tukemaan lainsäädännön 
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25:ssä EU:n jäsenvaltiossa, 
jäsenehdokasmaissa ja EU:n 
naapurimaissa.

täytäntöönpanoa ja seurantaa sekä 
parhaiden toimintatapojen levittämistä 
25:ssä EU:n jäsenvaltiossa, 
jäsenehdokasmaissa ja EU:n 
naapurimaissa.

Perustelu

Tieteen ja yhteiskunnan välinen vuoropuhelu on tärkeää tieteen luottamuskriisin 
ratkaisemiseksi ja jotta vältetään se, että kansalaiset hylkäävät eräät tieteen tuotokset 
(esimerkiksi muuntogeeniset elintarvikkeet). 

Tarkistus 13
Liite, 2 osio, 6 kohta

EU:n ulkosuhteista ja turvallisuuteen 
liittyvästä politiikasta aiheutuu YTK:lle 
uusia vaatimuksia seitsemännen 
puiteohjelman koko keston ajan. Tällä osa-
alueella tukena käytetään omia suojattuja 
tieto- ja analyysijärjestelmiä, jotka 
mahdollistavat nopean reagoinnin. Myös 
YTK:n työn maailmanlaajuinen ja 
kansainvälinen ulottuvuus tulee 
vahvistumaan tässä ohjelmassa.

EU:n ulkosuhteista ja turvallisuuteen 
liittyvästä politiikasta aiheutuu YTK:lle 
uusia vaatimuksia seitsemännen 
puiteohjelman koko keston ajan. Tällä osa-
alueella tukena käytetään omia suojattuja 
tieto- ja analyysijärjestelmiä, jotka 
mahdollistavat nopean reagoinnin. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
tieteelliseen tukemiseen. Myös YTK:n 
työn maailmanlaajuinen ja kansainvälinen 
ulottuvuus tulee vahvistumaan tässä 
ohjelmassa.

Perustelu

YTK tukee EU:n politiikkaa.

Tarkistus 14
Liite, 2 osio, 8 kohta

Eri alojen politiikalle antamansa tuen 
yhteydessä YTK toteuttaa pyynnöstä 
erityistoimia, joiden avulla voidaan 
paremmin hyödyntää EU:ssa saavutettuja 
tutkimustuloksia. Näin YTK lisää 
osaamisyhteiskunnasta saatavia hyötyjä.

Eri alojen politiikalle antamansa tuen 
yhteydessä YTK toteuttaa pyynnöstä 
erityistoimia, joiden avulla voidaan 
paremmin levittää ja hyödyntää EU:ssa 
saavutettuja tutkimustuloksia. Näin YTK 
lisää osaamisyhteiskunnasta saatavia 
hyötyjä.
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Perustelu

Tiedon on kuljettava vapaasti, jotta se voidaan muuttaa innovaatioksi.

Tarkistus 15
Liite, 3 osio, 3.1. jakson otsikko

Aihepiiri 1: Hyvinvointi 
osaamisintensiivisessä yhteiskunnassa

Aihepiiri 1: Vauraus ja hyvinvointi
osaamisintensiivisessä yhteiskunnassa

Tarkistus 16
Liite, 3 osio, 3.1.1 jakso, 6 kohta

Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa 
tuetaan suorilla kvantitatiivisilla 
sosioekonomisilla analyyseillä, jotka 
voivat koskea useita eri politiikan osa-
alueita, kuten makrotalouden vakautta ja 
kasvua, rahoituspalveluja, kilpailukyvyn 
eri osatekijöitä, elinikäistä oppimista ja 
Lissabonin strategian inhimillisiin 
voimavaroihin liittyviä ulottuvuuksia, 
maataloutta, ilmastonmuutosta sekä 
kestäviä energia- ja liikennejärjestelmiä.
YTK tuottaa lisää tietoa 
vuorovaikutussuhteista koulutustarjonnan, 
osaamisyhteiskunnan tarpeiden ja 
koulutusmahdollisuuksien 
tasavertaisuuteen liittyvien tekijöiden 
välillä sekä siitä, miten koulutusresurssit 
voitaisiin hyödyntää tehokkaasti.

Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa 
tuetaan suorilla kvantitatiivisilla 
sosioekonomisilla analyyseillä, jotka 
voivat koskea useita eri politiikan osa-
alueita, kuten makrotalouden vakautta ja 
kasvua, rahoituspalveluja, kilpailukyvyn 
eri osatekijöitä, elinikäistä oppimista ja 
Lissabonin strategian inhimillisiin 
voimavaroihin liittyviä ulottuvuuksia, 
maataloutta, ilmastonmuutosta sekä 
kestäviä energia- ja liikennejärjestelmiä. 
YTK tuottaa lisää tietoa 
vuorovaikutussuhteista koulutustarjonnan, 
osaamisyhteiskunnan tarpeiden, 
tiedonkulun, koulutusmahdollisuuksien 
tasavertaisuuteen liittyvien tekijöiden 
välillä sekä siitä, miten koulutusresurssit 
voitaisiin hyödyntää tehokkaasti muun 
muassa avoimeen lähdekoodiin 
perustuvien ohjelmistojen osalta. 

Perustelu

Tietämyksen maailmanlaajuistumisen vuoksi on ehdottoman tärkeää ymmärtää tietämyksen 
leviämisen mekanismeja.

Tarkistus 17
Liite, 3 osio, 3.1.3 jakso, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– luoda kestävän energiantuotannon – luoda kestävän energiantuotannon 
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referenssijärjestelmä, joka vastaa EU:n 
politiikan tarpeisiin tarjoamalla tiede- ja 
teknologia-asiantuntemusta teknologian 
innovaatioihin ja kehitykseen liittyvissä 
kysymyksissä (kaikki energialähteet)

referenssijärjestelmä, joka vastaa EU:n 
politiikan tarpeisiin tarjoamalla tiede- ja 
teknologia-asiantuntemusta teknologian 
innovaatioihin ja kehitykseen liittyvissä 
kysymyksissä (kaikki energialähteet ja 
energian loppukäytön tehokkuus)

Tarkistus 18
Liite, 3 osio, 3.1.3 jakso, 1 kohta, 3 luetelmakohta

– tarjota tietoa energian 
toimitusvarmuudesta Euroopassa.

– tarjota tietoa energian 
toimitusvarmuudesta Euroopassa sekä 
uusiutuvien energialähteiden 
saatavuudesta.

Tarkistus 19
Liite, 3 osio, 3.1.3 jakso, 2 kohta, 3 luetelmakohta

– yhteiskunnallinen ulottuvuus, johon 
sisältyvät maankäytön suunnittelu, 
terveysvaikutukset ja 
ympäristötietoisuuden lisääminen; lisäksi 
tutkitaan ilma-, maa- ja meriliikenteen 
turvallisuutta ja varmuutta.

– yhteiskunnallinen ulottuvuus, johon 
sisältyvät maankäytön suunnittelu, 
rakennus- ja kaupunkisuunnittelu, 
terveysvaikutukset ja 
ympäristötietoisuuden lisääminen; lisäksi 
tutkitaan ilma-, maa- ja meriliikenteen 
kestävyyttä, turvallisuutta ja varmuutta.

Tarkistus 20
Liite, 3 osio, 3.1.4 jakso

YTK tukee tietoyhteiskunnan teknologiaan 
liittyvien ja kilpailukykyiseen 
eurooppalaiseen osaamisyhteiskuntaan 
tähtäävien toimien ja toteutusvälineiden 
määrittelyä laatimalla 
osaamisyhteiskuntaan liittyviä 
tulevaisuusanalyysejä ja strategioita.
Huomion keskipisteessä ovat kasvu, 
solidaarisuus, osallistaminen ja kestävä 
kehitys. Lisäksi YTK tukee 
tietoyhteiskunnan teknologian kehitykseen 
tiiviisti yhteydessä olevien tai siitä 
merkittävästi hyötyvien EU-politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tämä kattaa sovellukset 
sähköisen kaupankäynnin, 

YTK tukee tietoyhteiskunnan teknologiaan 
liittyvien ja kilpailukykyiseen 
eurooppalaiseen osaamisyhteiskuntaan 
tähtäävien toimien ja toteutusvälineiden 
määrittelyä laatimalla 
osaamisyhteiskuntaan liittyviä 
tulevaisuusanalyysejä ja strategioita 
keskittyen vapaan ja avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoihin. Huomion 
keskipisteessä ovat kasvu, solidaarisuus, 
sosiaalinen osallistaminen ja kestävä 
kehitys. Lisäksi YTK tukee 
tietoyhteiskunnan teknologian kehitykseen 
tiiviisti yhteydessä olevien tai siitä 
merkittävästi hyötyvien EU-politiikkojen 
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terveydenhuollon tieto- ja 
viestintäteknologian, henkilökohtaisen 
turvallisuuden, verkko-opiskelun, 
sähköisen hallinnon ja ympäristön aloilla 
sekä sen arvioimisen, millaisia 
mahdollisuuksia tietoyhteiskunnan 
teknologia tarjoaa pyrittäessä toteuttamaan 
EU:n kokonaisstrategiaa kasvun, 
osallistamisen ja elämänlaadun suhteen.

täytäntöönpanoa. YTK laatii myös arvion 
tekijänoikeusjärjestelmien vaikutuksista 
kasvuun ja kilpailukykyyn ja tukee 
digitaaliajan tiedonkulussa tarvittavien 
järjestelyiden kehittämistä.
Tämä kattaa sovellukset sähköisen 
kaupankäynnin, terveydenhuollon tieto- ja 
viestintäteknologian, henkilökohtaisen 
turvallisuuden, verkko-opiskelun, 
sähköisen hallinnon ja ympäristön aloilla 
sekä sen arvioimisen, millaisia 
mahdollisuuksia tietoyhteiskunnan 
teknologia tarjoaa pyrittäessä toteuttamaan 
EU:n kokonaisstrategiaa kasvun, 
osallistamisen ja elämänlaadun suhteen. 
YTK pyrkii parantamaan vammaisten 
ihmisten mahdollisuuksia osallistua 
tietoyhteiskuntaan. 

Tietoyhteiskunnan teknologioiden 
konvergenssin osalta YTK pyrkii 
arvioimaan konvergenssin vaikutuksia 
yhteiskuntaan kilpailukyvyn, yksityisyyden 
suojan, yhteiskunnan ”omaksi tuntemisen” 
(ownership) ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden näkökulmasta. Konvergenssin 
mahdollistamiin sovelluksiin pyritään 
terveydenhuollossa (bioanturit, 
nanoteknologia ja kognitiotieteet), 
turvallisuusalalla (anturit, julkisten 
paikkojen turvallisuus, henkilökohtainen 
koskemattomuus) ja ympäristöalalla 
(seurantatekniikat ja kestävä 
ympäristönhoito).

Tietoyhteiskunnan teknologioiden 
konvergenssin osalta YTK pyrkii 
arvioimaan konvergenssin vaikutuksia 
yhteiskuntaan kilpailukyvyn, yksityisyyden 
suojan, etiikan, yhteiskunnan ”omaksi 
tuntemisen” (ownership) ja 
yhteiskunnallisen osallisuuden 
näkökulmasta. Konvergenssin 
mahdollistamia sovelluksia pyritään 
ottamaan huomioon terveydenhuollossa 
(bioanturit, nanoteknologia ja 
kognitiotieteet), turvallisuusalalla (anturit, 
julkisten paikkojen turvallisuus, 
henkilökohtainen koskemattomuus) ja 
ympäristöalalla (seurantatekniikat ja 
kestävä ympäristönhoito) yhdessä niiden 
mahdollisten sosiaalisten, ympäristö- ja 
terveysvaikutusten arvioimisen kanssa.

Perustelu

Yhteiskunnallisen kielenkäytön kannalta johdonmukainen muiden kieliversioiden kanssa.

Tarkistus 21
Liite, 3 osio, 3.1.5 jakso, 1 kohta

Biotieteet ja bioteknologia ovat tärkeitä Biotieteet ja bioteknologia ovat tärkeitä 
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monille politiikan aloille, joilla ne voivat 
merkittävästi edesauttaa Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamista. Niiden 
tarjoamat mahdollisuudet tiedostetaankin 
laajalti terveydenhuollon alalla, 
maataloudessa, elintarviketuotannossa, 
ympäristöalalla ja muilla aloilla, joilla 
kehitetään nopeassa tahdissa sovelluksia.
Vertailumateriaalien ja validoitujen 
menetelmien aikaansaaminen edellyttää, 
että saatavilla ja käytössä on monenlaisia 
kehittyneitä bioteknologisia välineitä. YTK 
kehittää edelleen tämän alan osaamistaan 
lainsäädännön ja sääntelyn tarpeita silmällä 
pitäen.

monille politiikan aloille, joilla ne voivat 
merkittävästi edesauttaa EU:n tavoitteiden 
saavuttamista. Niiden tarjoamat 
mahdollisuudet tiedostetaankin laajalti 
terveydenhuollon alalla, maataloudessa, 
elintarviketuotannossa, ympäristöalalla ja 
muilla aloilla, joilla kehitetään nopeassa 
tahdissa sovelluksia.
Vertailumateriaalien ja validoitujen 
menetelmien aikaansaaminen edellyttää, 
että saatavilla ja käytössä on monenlaisia 
kehittyneitä bioteknologisia välineitä. YTK 
kehittää edelleen tämän alan osaamistaan 
lainsäädännön ja sääntelyn tarpeita silmällä 
pitäen.

Tarkistus 22
Liite, 3 osio, 3.1.5 jakso, 2 kohta

YTK tekee erityisesti valikoitujen 
bioteknologian ja biotieteiden sovellusten 
sosioekonomisia vaikutuksia koskevia 
selvityksiä, joilla voidaan tukea tulevaa 
lainsäädäntöä. Soveltamalla 
detektiotekniikoissaan kokonaisvaltaisesti 
nanobioteknologiaa, fysiikkaa, biologiaa ja 
kemiaa YTK auttaa kehittämään uusia 
strategioita ja teknologioita ympäristön ja 
terveyden seurantaan, 
(eko)toksisuustutkimuksiin, 
elintarvikevalvontaan ja 
turvallisuussovelluksiin.

YTK tekee erityisesti valikoitujen 
bioteknologian ja biotieteiden sovellusten 
sosioekonomisia vaikutuksia koskevia 
selvityksiä, joilla voidaan tukea tulevaa 
lainsäädäntöä. Soveltamalla 
detektiotekniikoissaan kokonaisvaltaisesti 
nanobioteknologiaa, fysiikkaa, biologiaa ja 
kemiaa YTK auttaa kehittämään uusia 
strategioita ja teknologioita ympäristön ja 
terveyden seurantaan, (eko)toksisuus- ja 
epidemiologisiin tutkimuksiin,
elintarvikevalvontaan ja 
turvallisuussovelluksiin. Tässä työssä 
ohjenuorana on varovaisuusperiaatteen 
selkeä soveltaminen yksityisyyden suojan 
ja etiikan kannalta. 

Tarkistus 23
Liite, 3 osio, 3.1.5 jakso, 3 kohta, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– geneettisen testauksen 
laadunvarmistusvälineet;

– geneettisen testauksen 
laadunvarmistusvälineet ja tarkastukset 
sen yhteiskunnallisesti hyväksyttävän 
käytön varmistamiseksi;
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Tarkistus 24
Liite, 3 osio, 3.1.5 jakso, 3 kohta, 2 kohta, 1 luetelmakohta

– tulevaisuutta luotaavat tutkimukset 
kehitteillä olevista bioteknologian 
sovelluksista elintarviketuotannossa (esim. 
terveysvaikutteiset elintarvikkeet, 
kloonatut tuotantoeläimet ja 
molekyyliviljelmät (ns. ”pharming”));

– tulevaisuutta luotaavat tutkimukset 
kehitteillä olevien bioteknologian 
sovellusten mahdollisista vaikutuksista
elintarviketuotannossa (esim. 
terveysvaikutteiset elintarvikkeet, 
kloonatut tuotantoeläimet ja 
molekyyliviljelmät (ns. ”pharming”));

Tarkistus 25
Liite, 3 osio, 3.2.1 jakso, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– Ympäristönäkökohdat: arvioidaan 
suotuisiin maanviljely- ja 
ympäristöolosuhteisiin liittyviä seikkoja ja 
tutkitaan maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden vaikutuksia 
maaperään ja vesiin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja Euroopan 
maaekosysteemeihin; analysoidaan 
maatalouspolitiikan, maaseudun 
kehittämispolitiikan ja aluepolitiikan 
yhteyksiä ja vaikutuksia maankäytön 
muutoksiin Euroopassa kehittämällä 
indikaattoreita ja spatiaalisia malleja;
tuetaan kohdennettujen aluestrategioiden 
kehittämistä aluekehitysohjelmien 
toteutusta varten; arvioidaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
maatalouteen sopeuttamistoimia silmällä 
pitäen; autetaan vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä erillisten 
energiakasviviljelmien sekä 
maatalousjätteen energian talteenoton 
avulla.

– Ympäristönäkökohdat: arvioidaan 
suotuisiin maanviljely- ja 
ympäristöolosuhteisiin liittyviä seikkoja ja 
tutkitaan maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden vaikutuksia 
maaperään ja vesiin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja Euroopan 
maaekosysteemeihin; analysoidaan 
maatalouspolitiikan, maaseudun 
kehittämispolitiikan ja aluepolitiikan 
yhteyksiä ja vaikutuksia maankäytön 
muutoksiin Euroopassa kehittämällä 
indikaattoreita ja spatiaalisia malleja; 
arvioidaan vähäiseen tuotantopanokseen 
perustuvan ja luonnonmukaisen viljelyn 
edistämistoimia; tuetaan kohdennettujen 
aluestrategioiden kehittämistä 
aluekehitysohjelmien toteutusta varten; 
arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
maatalouteen sopeuttamistoimia silmällä 
pitäen; autetaan vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä erillisten 
energiakasviviljelmien sekä 
maatalousjätteen energian talteenoton 
avulla.

Tarkistus 26
Liite, 3 osio, 3.2.1 jakso, 1 kohta, 3 luetelmakohta

– Tuottaja-/kuluttajanäkökohdat: strategiset 
politiikan analyysit esimerkiksi seuraavilla 
aloilla: yhteisen maatalouspolitiikan 

– Tuottaja-/kuluttajanäkökohdat: strategiset 
politiikan analyysit esimerkiksi seuraavilla 
aloilla: yhteisen maatalouspolitiikan 
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uudistuksen vaikutukset 
maatalousjärjestelmien kestävyyteen;
maatalouden kyky vastata kuluttajien 
vaatimuksiin: elintarvikkeiden 
karakterisointi ja valvonta, tuotantoketjujen 
sisällä toimivien laadunvarmistus- ja 
sertifiointijärjestelmien vaikutukset sekä 
maatalouden kyky noudattaa 
ympäristönormeja ja eläinten hyvinvoinnin 
normeja; keskeisiä eurooppalaisia 
maataloustuotteita koskevat ennusteet ja 
politiikan vaikutusten arvioinnit tuotannon, 
maailmanmarkkinoiden, hintojen, tulojen 
ja kuluttajien hyvinvoinnin näkökulmasta;
kauppapolitiikan ja perushyödykkeiden 
maailmanmarkkinoiden muutosten 
vaikutukset; maatalouspolitiikka 
maaseudun kehittämisessä suhteessa 
muihin politiikkoihin. Erityistä huomiota 
kiinnitetään yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen vaikutuksiin uusissa 
jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa.

uudistuksen vaikutukset 
maatalousjärjestelmien kestävyyteen; 
maatalouden kyky vastata kuluttajien 
vaatimuksiin: elintarvikkeiden 
karakterisointi ja valvonta, tuotantoketjujen 
sisällä toimivien laadunvarmistus- ja 
sertifiointijärjestelmien vaikutukset sekä 
maatalouden kyky noudattaa 
ympäristönormeja ja eläinten hyvinvoinnin 
normeja; kauppapolitiikan ja 
perushyödykkeiden 
maailmanmarkkinoiden muutosten 
vaikutukset; maatalouspolitiikka 
maaseudun kehittämisessä suhteessa 
muihin politiikkoihin. Erityistä huomiota 
kiinnitetään yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen ja monitoimintaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien 
vaikutuksiin ja tehoon uusissa 
jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa.

Tarkistus 27
Liite, 3 osio, 3.2.1 jakso, 2 kohta

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita 
tuetaan parantamalla tieteellisen tiedon 
laatua ja ajantasaisuutta sekä kehittämällä 
prosesseja eri hallinnointivaihtoehtojen 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten arviointia varten. Kalastuksen 
valvonnassa käytetään uutta tekniikkaa, 
kuten DNA-analyysiin perustuvaa kalojen 
alkuperän todentamista. Erityistä huomiota 
kiinnitetään tekniikoihin, jotka 
edesauttavat sidosryhmien osallistumista.
EU:n kehittyvän meriliikennepolitiikan 
myötä laajennetaan kalastuksen tarpeisiin 
kehitettyjen palvelujen – joihin kuuluu 
esimerkiksi alusten seuranta 
kaukokartoituksen ja sähköisten 
ilmoitusten avulla – soveltuvuutta myös 
kauppalaivojen tunnistamiseen. Myös 
kasvavan vesiviljelyalan vaikutuksia 
arvioidaan.

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita 
tuetaan parantamalla tieteellisen tiedon 
laatua ja ajantasaisuutta sekä kehittämällä 
prosesseja eri hallinnointivaihtoehtojen 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten arviointia varten. Kalastuksen 
valvonnassa käytetään uutta tekniikkaa, 
kuten DNA-analyysiin perustuvaa kalojen 
alkuperän todentamista. Erityistä huomiota 
kiinnitetään tekniikoihin, jotka 
edesauttavat sidosryhmien osallistumista. 
EU:n kehittyvän meriliikennepolitiikan 
myötä laajennetaan kalastuksen tarpeisiin 
kehitettyjen palvelujen – joihin kuuluu 
esimerkiksi alusten seuranta 
kaukokartoituksen ja sähköisten 
ilmoitusten avulla – soveltuvuutta myös 
kauppalaivojen tunnistamiseen. Myös 
kasvavan vesiviljelyalan vaikutuksia 
arvioidaan ympäristön, yhteiskunnan ja 
terveyden näkökulmasta.
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Tarkistus 28
Liite, 3 osio, 3.2.2 jakso, 2 kohta, 6 luetelmakohta

– rakenne- ja koheesio-ohjelmien 
vaikutusten arviointi ja tuki EU:n 
aluepolitiikkojen määrittelylle ja 
arvioinnille aluekohtaisten indikaattorien 
avulla alue- ja kaupunkitasolla.

– rakenne- ja koheesio-ohjelmien ja
naapuruuspolitiikan ja sen 
toimintasuunnitelmien vaikutusten 
arviointi ja tuki EU:n aluepolitiikkojen 
määrittelylle ja arvioinnille aluekohtaisten 
indikaattorien avulla alue- ja 
kaupunkitasolla.

Tarkistus 29
Liite, 3 osio, 3.2.3 jakso, 1 a luetelmakohta (uusi)

– kehittyneiden menetelmien luominen ja 
validointi eläinkokeiden parantamiseksi, 
vähentämiseksi ja korvaamiseksi 
bioteknologisten lääkkeiden kehityksessä 
sekä kemikaalien toksisuuden 
ennustamiseksi in vitro -soluviljelmillä, 
suurikapasiteettisten tekniikoiden avulla ja 
toksikogenomiikan keinoin;

Perustelu

Ks. esittelijän perustelut.

Tarkistus 30
Liite, 3 osio, 3.2.3 jakso, 2 luetelmakohta

– arvioidaan terveysvaikutuksia kokeiden, 
biomonitoroinnin, toksikogenomisten 
analyysien, tietokonelaskentatekniikoiden 
ja analyyttisten välineiden avulla;

– arvioidaan terveysvaikutuksia kokeiden, 
biomonitoroinnin, toksikogenomisten ja 
epidemiologisten analyysien, 
tietokonelaskentatekniikoiden ja 
analyyttisten välineiden avulla;

Tarkistus 31
Liite, 3 osio, 3.2.3 jakso, 3 a luetelmakohta (uusi)

– Kolmeen tekijään perustuvat 
terveysanalyysit: (i) oireyhtymät ja 
krooninen altistuminen, (ii) 
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vuorovaikutus myrkyllisten aineiden ja 
kyseisten aineiden sekoitusten kanssa ja 
(iii) geneettisten polymorfismien analyysit 
ja immunologiset testit, mukaan lukien 
transformaatiotestit ja lymfosyyttien 
aktivoitumistestit.

Perustelu

Ympäristölääketiede eroaa työlääketieteestä siinä mielessä, että altistuminen myrkytyksen 
aiheuttaville aineille voi olla vähäistä, mutta jatkuvaa. Tällä alalla tarvitaan siis omia 
analysointivälineitä. Analyysi jakautuu kolmeen osaan ja sillä voidaan ottaa huomioon 
ihmisten erilaiset geneettiset profiilit, joiden vuoksi toiset ihmiset reagoivat tiettyihin 
myrkyllisiin aineisiin herkemmin kuin toiset.

Tarkistus 32
Liite, 3 osio, 3.3.1 jakso, 2 kohta, 4 luetelmakohta

– rajaturvallisuutta ja rajavalvontaa, joihin 
liittyen kehitetään biometristen antureiden 
standardeja ja testataan niitä, kehitetään 
seurantajärjestelmiä laittomien kuljetusten 
havaitsemiseksi sekä kehitetään 
muuttovirtojen seurantavälineitä;

– rajaturvallisuutta ja rajavalvontaa, joihin 
liittyen kehitetään biometristen antureiden 
standardeja ja testataan niitä, kehitetään 
seurantajärjestelmiä laittomien kuljetusten 
havaitsemiseksi sekä kehitetään 
muuttovirtojen seurantavälineitä kiinnittäen
erityishuomiota ihmisoikeusloukkausten 
estämiseen;

Perustelu

Ihmiskauppa johtaa perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien törkeisiin loukkauksiin.

Tarkistus 33
Liite, 3 osio, 3.3.3 jakso, 2 kohta, 6 a luetelmakohta (uusi)

– kehittyneiden menetelmien luominen ja 
validointi eläinkokeiden parantamiseksi, 
vähentämiseksi ja korvaamiseksi 
bioteknologisten lääkkeiden kehityksessä 
sekä kemikaalien toksisuuden 
ennustamiseksi in vitro -soluviljelmillä, 
suurikapasiteettisten tekniikoiden avulla 
ja toksikogenomiikan keinoin;
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Tarkistus 34
Liite, 3 osio, 3.4 jakso, 1 kohta

YTK tukee EU:n päätöksentekoa 
ulkosuhteissa (kehitysyhteistyö, kauppa 
sekä kriisinhallinnan välineet, kuten 
vakauteen ja humanitaariseen apuun 
liittyvät välineet).

YTK tukee EU:n päätöksentekoa 
ulkosuhteissa (kehitysyhteistyö, kauppa 
sekä kriisinhallinnan ja konfliktien 
rauhanomaisen ratkaisemisen välineet, 
kuten vakauteen ja humanitaariseen apuun 
liittyvät välineet).

Perustelu

YTK pyrkii myös tukemaan EU:n politiikkaa.

Tarkistus 35
Liite, 3 osio, 3.4.2 jakso, 4 kohta

Yhteistyötä keskeisten toimijoiden (FAO, 
EUMETSAT, WFP, ESA GMES-GMFS) 
kanssa vahvistetaan.

Yhteistyötä keskeisten toimijoiden (UNEP, 
FAO, EUMETSAT, WFP, ESA GMES-
GMFS) kanssa vahvistetaan.

Perustelu

YK:n ympäristöohjelma UNEP on merkittävä kansainvälinen järjestö.

Tarkistus 36
Liite, 3 osio, 3.4 jakso , alaotsikko "Eettiset näkökohdat", 1 kohta

Erityisohjelman täytäntöönpanossa ja 
siihen perustuvassa tutkimustoiminnassa 
on noudatettava eettisiä perusperiaatteita.
Näitä ovat muun muassa EU:n 
perusoikeuskirjaan sisältyvät periaatteet, 
kuten ihmisarvon ja ihmiselämän suojelu ja 
henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, sekä 
ympäristön ja eläinten suojelu yhteisön 
oikeuden ja kansainvälisten sopimusten, 
ohjeistojen ja toimintasääntöjen uusimpien 
versioiden mukaisesti. Viimeksi mainittuja 
ovat esimerkiksi Helsingin julistus, 
Oviedossa 4. huhtikuuta 1997 
allekirjoitettu Euroopan neuvoston 
yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä sekä sen lisäpöytäkirjat, 

Erityisohjelman täytäntöönpanossa ja 
siihen perustuvassa tutkimustoiminnassa 
on noudatettava eettisiä perusperiaatteita ja 
otettava ne huomioon. 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, 
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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.

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.

Perustelu

Eläinten suojelua koskevan pöytäkirjan keskeinen eettinen periaate on lisättävä tähän. Näiden 
periaatteiden käytännön vaikutukset myös siltä osin kuin ne liittyvät komission eettiseen 
uudelleentarkasteluun, on otettava huomioon kaikessa puiteohjelmasta tuettavassa 
tutkimustoiminnassa.

PERUSTELUT

Johdanto

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja katsoo, että se muodostaa 
asianmukaisen jatkon YTK:n toiminnalle, joka keskittyy EU:n politiikkaa tukevaan
tieteelliseen neuvontaan ja tekniseen osaamiseen. YTK:n aseman vahvistamiseksi, 
toiminnan laajentamiseksi ja kuluttajalähtöisen näkökulman lisäämiseksi on kuitenkin 
esitetty eräitä ehdotuksia. 

YTK:n asema
Vuonna 1957 perustettu YTK on tutkimukseen perustuva politiikan tukiorganisaatio ja 
elimellinen osa komissiota. Sen keskeinen tehtävä on antaa politiikan laatijoille, erityisesti 
komissiolle, neuvostolle, Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille riippumatonta tieteellistä ja 
teknistä tukea. YTK tukee yhteisön toimielimiä muotoilemalla keskeisiä EU:n politiikan aloja 
ja erikoistuneena mittaukseen, analyyseihin ja testaukseen se huolehtii EU:n 
lainsäädäntöprosesseille välttämättömästä tieteellisestä perustasta. 

Esittelijän mielestä YTK:n pitäisi kuitenkin olla avoimempi ulkomaailman suuntaan 
tehdessään tutkimusta, josta EU:n kansalaiset olisivat ylpeitä, jos he tietäisivät siitä – tietenkin 
huolehtien samalla riittävästä luottamuksellisuudesta. YTK:n pitäisi olla avoin yhteistyölle 
kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla voi olla tutkimustarpeita.

YTK:n toiminta
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Erityisohjelmassa ehdotettu YTK:n toiminta keskittyy neljään aihepiiriin:

– Hyvinvointi osaamisintensiivisessä yhteiskunnassa
– Solidaarisuus ja luonnonvarojen vastuullinen hallinta
– Turvallisuus ja vapaus
– Eurooppa maailmanlaajuisena kumppanina

Nämä aihepiirit käsittävät useita erilaisia tutkimustoimia, jotka on ryhmitelty 
yksityiskohtaisiin linjauksiin. Vaikka nämä erittäin arvokkaat toimet ovat monipuolisia, 
monia niistä pitäisi vielä vahvistaa:
o Terveys: tutkimukset altistumisesta vaarallisille kemikaaleille, ulko- ja sisäilman laadun 

mittausstandardit, terveys ja kuluttajansuojelu, kansanterveys;
o Ympäristö: ajoneuvojen päästötarkastukset EC4 ja EC5-normien mukaisesti, laaja 

tutkimus nanoteknologian terveys- ja ympäristövaikutuksista ja ilmasto- ja 
luonnonkatastrofien kartoitus, ympäristöterveys; 

o Maatalous: vähäiseen tuotantopanokseen perustuva maatalous, luonnonmukainen 
maatalous, muuntogeenisten organismien jäljitettävyys; 

o Kansainvälinen yhteistyö ja ulkopolitiikka erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteydessä;

o Uusiutuvat energialähteet: uusiutuviin energialähteisiin liittyvän tekniikan validointi ja 
arviointi; 

o Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskus ECVAM ja tehokkaiden 
vaihtoehtoisten testausmenetelmien edistäminen;

o Yhteiskuntatieteet ja tieteet ja yhteiskunta, mukaan lukien yhteiskuntatieteiden ja 
luonnontieteiden vuorovaikutus ottaen huomioon, että YTK:ssa tarvitaan 
poikkitieteellisempää työskentelyä;

o Tieto- ja viestintätekniikka: Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot, mukaan lukien 
oikeudellinen suoja. (YTK on tuottanut ainoan GPL-lisenssillä koskaan jaetun 
ohjelmiston. Tätä kokeilua ei pelkästään jatkettu vaan sitä myös laajennettiin ja erityisesti
tekijänoikeuksiin liittyvien laillisten näkökohtien osalta. Tämä helpottaisi YTK:n työn 
levittämistä ja voisi toimia laillisena viitekehyksenä muille komission pääosastoissa 
tuotettaville ohjelmistoille.)

YKT julkisena tutkimusinstituuttina

A. Avoin tiede

Pääasiassa julkisesti rahoitettuna elimenä YTK synnyttää tietoa, joka mahdollisuuksien 
mukaan muunnetaan sekä suuren yleisön että erityisesti tiedeyhteisön käytettävissä olevaksi 
tiedoksi. Tieteet ovat riippuvaisia tosiasioihin perustuvan tiedon saatavuudesta ja käytöstä ja 
tieteellinen tutkimus on yhä enemmän tietointensiivistä, olipa alana meteorologia, 
genomiikka, lääketiede tai korkeaenerginen fysiikka. Tutkimus riippuu useiden eri julkisista 
tai yksityisistä lähteistä peräisin olevien tietokantojen saatavuudesta ja niiden avoimuudesta 
helppoa jälleenyhdistämistä, tiedonhakua ja -käsittelyä varten.
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Samaan aikaan julkisen tutkimusrahoituksen rooli on muuttumassa: Julkisesti rahoitettuja 
tutkijoita kannustetaan etsimään mahdollisia kaupallisia käyttötapoja tutkimukselleen.
Yliopistoista on tullut kumppaneita tutkimustulosten kehittämisessä ja hyödyntämisessä. 
Tästä prosessista on saatu monissa tapauksissa erinomaisia tuloksia, mutta se on aiheuttanut 
koko joukon hankalia juridisia vaatimuksia. Tällaisen monimutkaisen ja monen osapuolen 
tekemän oikeudellisen työn ajassa ja rahassa laskettavat kustannukset voivat estää 
tekijänoikeuksien hyödyntämisen, sillä lakimiesten työ tulee kalliimmaksi kuin mitä tuotteesta 
saataisiin juridisen työn tekemisen jälkeen avoimilla markkinoilla. Tämä viivyttää tieteellistä 
innovointia, sillä tieteellisen tiedon arvo nousee kun se on yhteydessä muuhun tieteelliseen 
tietoon ja sen arvo lain ulkopuolella on erittäin pieni. Useat tiedemiehet ovat korostaneet 
kuinka ironista on, että tässä historiallisessa tilanteessa, jolloin käytössämme on teknologiaa, 
jolla tieteellistä tietoa voidaan tuoda saataville ja jaettavaksi maailmanlaajuisesti, tiedon 
siirtämistä koskevat lailliset rajoitukset vaikeuttavat tiedonjyvästen yhdistämistä.

Esittelijä katsoo siksi, että YTK:n pitäisi tarkastella Creative Commons -tieteeseen ja 
Berliinin Open Access -julkaisemista koskeneeseen julkilausumaan perustuvaa mallia. Open 
Access -julkaisuihin kuuluu alkuperäisiä tieteellisiä tutkimustuloksia, raakatietoa ja 
metatietoa, lähdemateriaaleja, kuvallisen ja graafisen materiaalin digitaalisia esityksiä ja 
multimediaoppimateriaalia. Open Access -julkaisuiden pitää täyttää kaksi ehtoa: 

1. Tällaisten julkaisujen tekijät ja oikeudenhaltijat tarjoavat kaikille käyttäjille vapaan, 
peruuttamattoman, maailmanlaajuisen käyttöoikeuden ja luvan kopioida, käyttää, levittää, 
lähettää ja esittää työtä julkisesti ja tehdä ja levittää siitä johdettuja töitä kaikilla digitaalisilla 
välineillä mihin tahansa vastuunalaiseen käyttötarkoitukseen. Siihen sovelletaan 
asianmukaista tekijän määrittämistä (yhteisön standardit ovat jatkossakin se väline, jolla 
valvotaan julkaistujen teosten asianmukaista tekijänmäärittelyä ja vastuullista käyttöä, kuten 
nytkin) sekä oikeutta tehdä pieni määrä painettuja kopioita omaan henkilökohtaiseen 
käyttöön.

2. Täydellinen versio työstä ja kaikesta lisämaterialista, mukaan lukien kopio edellä 
mainitusta luvasta tarkoituksenmukaisessa sähköisessä standardimuodossa tallennetaan (ja 
näin julkaistaan) vähintään yhteen online-säilytyspaikkaan, jossa käytetään jonkin 
akateemisen oppilaitoksen, tieteellisen yhdistyksen, ministeriön tai muun vakiintuneen tahon 
tukemia ja ylläpitämiä tarkoituksenmukaisia teknisiä standardeja (kuten avoimien arkistojen 
määritelmät), joiden tarkoituksena on varmistaa vapaa pääsy, rajoittamaton jakelu, 
yhteentoimivuus ja pitkäaikainen arkistointi.

B. Riippumaton tiede

Toinen YTK:n elintärkeä rooli on tarjota julkinen tieteellisen tiedon lähde, silloin kun 
lainsäätäjä tarvitsee puolueetonta ja riippumatonta tieteellistä asiantuntemusta. Tämä YTK:n 
riippumattomuus on taattava, joten esittelijä on yhtä mieltä siitä, että 10–15 prosentin 
tarjouspyyntö on sopiva kynnys.

C. Tiede yhteiskunnassa

YTK on keskeinen instituutio pyrittäessä palauttamaan ihmisten luottamusta tieteeseen, sillä 
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se tarjoaa riippumatonta tutkimusta ja linjauksia, jotka perustuvat Euroopan yhteiskunnan 
tarpeisiin. Tämä on tärkeää aikana, jolloin monet eurooppalaiset suhtautuvat melko skeptisesti 
useisiin tieteellisen työn alueisiin, kuten komissaari Potočnik korosti Wienin puheessaan. 

YTK:n laajennettu rooli

YTK:n tukea EU:n lainsäädännön tieteellisen perustan tarjoajana olisi laajennettava muihin 
toimielimiin ja Euroopan parlamentin osalta sitä olisi vahvistettava. Esittelijä pahoittelee, että 
Euroopan parlamentti ei käytä tarpeeksi YTK:n asiantuntemusta, vaikka tällainen tuki 
helpottaisi suuresti lainsäätäjiä päätöksenteossa (ottaen huomioon, että 25 prosenttia EU:n 
lainsäädännöstä perustuu tekniikkaan tai tieteeseen). Keskinäisten suhteiden helpottamiseksi 
Euroopan parlamentin ja YTK:n pysyvän yhteysryhmän toiminta pitäisi käynnistää uudelleen 
jatkaen siitä mitä 13. syyskuuta 2002 kokoontuneessa kilpailuasioiden neuvostossa1 sovittiin.

Etiikka

Tämän erityisohjelman täytäntöönpanossa ja siihen perustuvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. Näitä ovat muun muassa EU:n perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet, kuten ihmisarvon ja ihmiselämän suojelu ja henkilötietojen ja 
yksityisyyden suoja, sekä ympäristön ja eläinten suojelu yhteisön oikeuden ja kansainvälisten 
sopimusten, ohjeistojen ja toimintasääntöjen uusimpien versioiden mukaisesti, joita 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, 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 8. maaliskuuta 2005 antama päätöslauselma 
(A/RES/59/280), Euroopan parlamentin päätöslauselmat ihmisen munasoluilla käytävästä 
kaupasta 10. maaliskuuta 2005 ja bioteknologisten keksintöjen patentoimisesta 26. lokakuuta 
2005 sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n asiaan liittyvät päätöslauselmat. 

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. 

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 
arkaluonteisia kysymyksiä tai joissa ei ole otettu riittävästi huomioon eettisiä näkökohtia. 

EY:n perustamissopimuksen liitteenä olevassa eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevassa 
pöytäkirjassa edellytetään, että yhteisön on laatiessaan ja pannessaan täytäntöön politiikkaa 
otettava täysimääräisesti huomioon eläinten hyvinvoinnin asettamat vaatimukset. Kokeisiin ja 

  
1 Ks. komission virallinen julkilausuma, joka on lisäys Brysselissä 13. syyskuuta 2002 pidetyn EU:n 
kilpailuasioiden neuvoston kokouksen nro. 2451 pöytäkirjaan (12S23/02ADD1rev1, 21. lokakuuta 2002).
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muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa neuvoston 
direktiivissä 86/6209/ETY puolestaan edellytetään, että kaikki kokeet on suunniteltava siten, 
että vältetään aiheuttamasta koe-eläimille kärsimystä sekä tarpeetonta kipua tai tuskaa. 
Kokeisiin käytettävien eläinten lukumäärän on oltava mahdollisimman alhainen. Kokeissa on 
käytettävä eläimiä, joilla on mahdollisimman alhainen neurofysiologinen herkkyystaso. Niin 
ikään on käytettävä kokeita, jotka aiheuttavat vähiten kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää 
haittaa. Eläinten geeniperimän muuttaminen ja eläinten kloonaaminen voivat tulla 
kysymykseen ainoastaan, jos taataan eläinten hyvinvointi ja noudatetaan biologisen 
monimuotoisuuden periaatteita Komissio seuraa ohjelman täytäntöönpanon aikana 
säännöllisesti tieteen edistymistä sekä kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä niissä 
tapahtuvan kehityksen huomioon ottamiseksi.

************


