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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 asetukseksi Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön 
panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta "Ideat"
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0441)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0382/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (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 4 kappale

(4) ”Tieteen eturintamassa olevaa 
tutkimusta” koskevat ehdotukset olisi 
arvioitava vertaisarviointia käyttäen 
yksinomaan niiden laadukkuuden 
perusteella, ja etusijalle olisi asetettava 

(4) Perustutkimuksen piiriin kuuluvaa
”tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta” 
koskevat ehdotukset olisi arvioitava 
vertaisarviointia käyttäen yksinomaan 
niiden laadukkuuden perusteella, ja 

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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monitieteiset ja riskialttiit 
pioneerihankkeet. Vakiintuneiden 
tutkimusryhmien ohella olisi otettava 
huomioon myös uudet ryhmät ja 
vähemmän kokemusta omaavat tutkijat.

etusijalle olisi asetettava tieteidenväliset ja 
monitieteiset riskialttiit pioneerihankkeet. 
Vakiintuneiden tutkimusryhmien ohella 
olisi otettava huomioon myös uudet ryhmät 
ja vähemmän kokemusta omaavat tutkijat.

Perustelu

On tarpeen tuoda jo johdanto-osassa selvemmin esiin käsitteen "tieteen eturintamassa oleva 
tutkimus" ja perustutkimuksen yhteys. Lisäksi olisi korostettava tutkimushankkeiden 
tieteidenvälisyyden lisäksi myös niiden monitieteisyyttä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 kappale

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

(6) Euroopan komission olisi vastattava 
kahdesta enintään kolmeen vuoteen 
kestävän kokeiluvaiheen ajan tämän 
erityisohjelman täytäntöönpanosta, ja sen 
olisi taattava Euroopan tutkimusneuvoston 
itsenäisyys ja riippumattomuus sekä sen 
toiminnan tehokkuus.

Perustelu

Pitkällä aikavälillä Euroopan tutkimusneuvoston organisaatiorakenteen olisi oltava pitkälti 
riippumaton EU:n toimielimistä ja kansainvälisen tutkimusyhteisön olisi yksinään johdettava 
sitä vastuullisesti. Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista perustaa komission valvonnassa 
oleva toimeenpanovirasto, jotta Euroopan tutkimusneuvoston toiminta pääsee nopeasti 
käyntiin.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Jotta voitaisiin taata Euroopan 
tutkimusneuvoston riippumattomuus, 
komission olisi varmistettava, että 
erityisohjelma pannaan täytäntöön 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

(8) Jotta voitaisiin taata Euroopan 
tutkimusneuvoston riippumattomuus, 
komission olisi varmistettava yhdessä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kanssa, että erityisohjelma pannaan 
täytäntöön asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.



PR\600207FI.doc 7/18 PE 368.075v01-00

FI

Perustelu

Komissio ei voi yksin varmistaa ERC:n riippumattomuutta. Hankkeen suuren merkityksen ja 
sen huomattavan talousarvion vuoksi on tarpeen kytkeä myös neuvosto ja parlamentti 
johdonmukaisesti ERC:n toimintaan esimerkiksi vuosittaisten kertomusten välityksellä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 17 kappale

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

(17) Komission olisi varmistettava, että 
kahdesta enintään kolmeen vuoteen 
kestävän kokeiluvaiheen jälkeen
Euroopan tutkimusneuvoston toiminnasta 
tehdään riippumaton arviointi. Tulosten
perusteella Euroopan tutkimusneuvostolle 
olisi annettava pysyvä rakenne, jolla 
varmistetaan sen mahdollisimman suuri 
itsenäisyys ja taataan samalla myös 
avoimuus. Tässä yhteydessä olisi 
viimeistään vuonna 2010 harkittava 
mahdollisuutta muuttaa Euroopan 
tutkimusneuvosto oikeudellisesti 
riippumattomaksi rakenteeksi, jonka 
oikeusperustana voisi olla 
perustamissopimuksen 171 artikla.

Perustelu

Kansainvälinen tiede- ja tutkimusyhteisö on yksimielisesti toivonut, että Euroopan 
tutkimusneuvoston organisaatiorakenne olisi pitkälti riippumaton EU:n toimielimistä ja että 
kansainvälinen tutkimusyhteisö johtaisi sitä yksinään vastuullisesti. Erityisesti on 
varmistettava menettelyjen avoimuus, mutta samalla myös mahdollisimman suuri itsenäisyys. 
Yhtenä vaihtoehtona, jota on tutkittava tarkkaan, voisi olla EY:n perustamissopimuksen 
171 artiklaan perustuva rakenne. 

Tarkistus 5
2 artikla

Erityisohjelman toteuttamista varten 
tarpeelliseksi katsottu rahoitusmäärä on 
puiteohjelman liitteen II mukaisesti 
11 862 miljoonaa euroa, josta komission 
hallintomenojen osuuden on oltava alle 
6 prosenttia.

Erityisohjelman toteuttamista varten 
tarpeelliseksi katsottu rahoitusmäärä on 
puiteohjelman liitteen II mukaisesti 
11 862 miljoonaa euroa, josta Euroopan 
tutkimusneuvoston käyttöön annettavan 
vuotuisen talousarvion hallinto- ja 
henkilöstömenojen osuuden on oltava 
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enintään 3 prosenttia.

Perustelu

Jotta Euroopan tutkimusneuvosto saavuttaisi sille asetetut tavoitteet, mahdollisimman suuren 
osan rahoista on mentävä itse hankkeisiin. Hallinnosta ei saa muodostua suhteettoman 
raskas.

Tarkistus 6
3 artiklan 1 kohta

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

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava seitsemännessä 
puiteohjelmassa vahvistettuja eettisiä 
perusperiaatteita. Niitä täydentävät 2 ja 
3 kohdassa luetellut periaatteet. 

Perustelu

Seitsemännessä tutkimuspuiteohjelmassa tehtyjen eettisiin rajoihin liittyvien arvovalintojen on 
koskettava myös "Ideat"-erityisohjelmaa.

Tarkistus 7
4 artiklan 3 kohta

3. Euroopan tutkimusneuvosto muodostuu 
riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta 
ja sitä tukevasta erityisestä 
täytäntöönpanorakenteesta siten kuin 
liitteessä I selostetaan. Euroopan 
tutkimusneuvosto noudattaa toiminnassaan 
tieteen huippulaadun, itsenäisyyden, 
tehokkuuden ja avoimuuden periaatteita.

3. Euroopan tutkimusneuvosto muodostuu 
riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta 
ja sitä tukevasta erityisestä 
täytäntöönpanorakenteesta siten kuin 
liitteessä I selostetaan. Euroopan 
tutkimusneuvosto noudattaa toiminnassaan 
tieteen huippulaadun, itsenäisyyden, 
tehokkuuden, avoimuuden ja 
vastuullisuuden periaatteita.
Näiden periaatteiden noudattamista 
valvoo hallintoneuvosto (Board of 
Trustees), jossa on kolme edustajaa 
neuvostosta, komissiosta ja Euroopan 
parlamentista.

Perustelu

Myös vastuullisuuden periaatteen on ohjattava tieteellisen neuvoston toimintaa. 
Tutkimusneuvoston toimintaa ohjaavien periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi on 
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tarpeen perustaa hallintoneuvosto (Board of Trustees), jossa on kolme edustajaa neuvostosta, 
komissiosta ja Euroopan parlamentista.

Tarkistus 8
4 artiklan 4 kohta

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

4. Komissio takaa yhdessä neuvoston ja 
Euroopan parlamentin kanssa Euroopan
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden sekä varmistaa, että 
tutkimusneuvostolle uskotut tehtävät 
suoritetaan asianmukaisesti.

Tieteellinen neuvosto ja komissio antavat 
Euroopan parlamentille Euroopan 
tutkimusneuvoston toiminnasta vuosittain 
kertomuksen, jossa käsitellään 
yksityiskohtaisesti erityisesti sitä, missä 
määrin asetetut tavoitteet on pystytty 
saavuttamaan.

Perustelu

Komissio ei voi yksin varmistaa ERC:n riippumattomuutta. Hankkeen suuren merkityksen ja 
sen huomattavan talousarvion vuoksi on tarpeen kytkeä myös neuvosto ja parlamentti 
johdonmukaisesti ERC:n toimintaan esimerkiksi vuosittaisten kertomusten välityksellä.

Tarkistus 9
5 artiklan 1 kohta

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

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat 
komission nimittämät arvostetut 
tiedemiehet, insinöörit ja tutkijat, jotka 
edustavat mahdollisuuksien mukaan 
kaikkia tieteen- ja tutkimusaloja, joilla on 
erinomaisen tieteellisen pätevyyden lisäksi 
monen vuoden kokemus 
tutkimushallinnosta ja jotka toimivat 
yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja.
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Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että tieteellisen neuvoston jäsenet kattavat mahdollisuuksien mukaan 
kaikki tutkimusalat ja edustavat eri sektoreita julkisesta tutkimuksesta yksityiseen ja että 
heillä on tutkimushallinnon asiantuntemusta.

Tarkistus 10
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tiedeyhteisö ehdottaa tieteellisen 
neuvoston jäseniä avoimessa ja 
riippumattomassa menettelyssä, ja 
komissio nimittää heidät Euroopan 
parlamentin kuultua ehdokkaita.

Perustelu

Ehdotusten tieteellisen neuvoston jäseniksi on tultava ensisijaisesti tiedeyhteisöltä itseltään. 
Kun parlamentti kuulee ehdokkaita, luodaan edellytykset tarvittavalle avoimuudelle ja 
julkiselle huomiolle.

Tarkistus 11
5 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Tieteellisen neuvoston jäsenten 
toimikausi kestää kaksi vuotta, ja heidät 
voidaan valita uudelleen kaksi kertaa. 
Jäsenet valitaan käyttäen kiertävää 
järjestelmää, jossa kerralla on vaihdettava 
kolmannes jäsenistä.

Perustelu

Tieteellisen neuvoston jäsenten toimikautta olisi rajattava. Kiertävällä järjestelmällä 
varmistetaan, että uusien ja vanhojen jäsenten suhde on tasapainossa.

Tarkistus 12
5 artiklan 3 kohdan -a alakohta (uusi)

-a) laatii Euroopan tutkimusneuvoston 
toimintaa varten kokonaisstrategian, jota 
on mukautettava säännöllisin välein 
tieteellisten tarpeiden edellyttämällä 
tavalla;
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Perustelu

Tieteellisen neuvoston pitää vastata ERC:n kokonaisstrategiasta. Lisäksi kokonaisstrategiaa 
olisi välillä tarkasteltava uudelleen ja mukautettava muuttuviin edellytyksiin.

Tarkistus 13
6 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

On mielekästä, että komissio ja tieteellinen neuvosto vahvistavat yhdessä ERC:n työohjelman.

Tarkistus 14
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
1. Kahdesta enintään kolmeen vuoteen 
kestävän kokeiluvaiheen jälkeen 
riippumattomat asiantuntijat arvioivat 
Euroopan tutkimusneuvoston toimintaa. 
Asiantuntijat arvioivat muun muassa, 
onko Euroopan tutkimusneuvostolle olleet 
asetetut tavoitteet saavutettu ja ovatko 
menettelyt tehokkaita ja avoimia, onko 
voitu varmistaa tieteellinen 
riippumattomuus ja onko tieteen 
huippulaadun ajatus otettu huomioon. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi kantaa siihen, 
minkälainen rakenne Euroopan 
tutkimusneuvostolle on soveliain pitkällä 
aikavälillä.
2. Toteutettavasta arvioinnista 
riippumatta Euroopan 
tutkimusneuvostolle on joka tapauksessa 
valittava pitkällä aikavälillä rakenne, jolla 
varmistetaan tutkimusneuvoston 
mahdollisimman suuri itsenäisyys ja 
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samalla taataan avoimuus ja 
vastuullisuus komissiota, neuvostoa ja 
Euroopan parlamenttia kohtaan. 
3. Komissio antaa arviointikertomuksen 
perusteella Euroopan tutkimusneuvoston
jatkokehityksestä ehdotuksen, joka on 
toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kuulemista ja tarvittaessa 
yhteispäätöstä varten. Euroopan 
tutkimusneuvoston tulevan toiminnan 
kannalta lähtökohtana on pidettävä 
perustamissopimuksen 171 artiklaan 
perustuvaa rakennetta, ellei tällaista 
organisaatiomuotoa vastaan ole painavia 
perusteita. 

Perustelu

Kansainvälinen tiede- ja tutkimusyhteisö on yksimielisesti toivonut, että pitkällä aikavälillä 
Euroopan tutkimusneuvoston organisaatiorakenne olisi pitkälti riippumaton EU:n 
toimielimistä ja että kansainvälinen tutkimusyhteisö johtaisi sitä yksinään vastuullisesti. 
Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista perustaa toimeenpanovirasto, jotta Euroopan 
tutkimusneuvoston toiminta pääsee nopeasti käyntiin. Kokeiluvaiheesta saatuja kokemuksia 
olisi arvioitava perinpohjaisesti. 

Tarkistus 15
Liite I, Tieteellinen neuvosto, 1 kohta

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

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason 
edustajista, jotka edustavat 
mahdollisuuksien mukaan kaikkia 
tieteen- ja tutkimusaloja, joilla on 
erinomaisen tieteellisen pätevyyden lisäksi 
monen vuoden kokemus 
tutkimushallinnosta ja jotka osallistuvat 
neuvoston toimintaan yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja. 

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston
jäsenet tiedeyhteisön ehdotusten 
perusteella Euroopan parlamentin 
kuultua ehdokkaita. Jäsenten toimikausi 
kestää kaksi vuotta, ja heidät voidaan 
valita uudelleen kaksi kertaa. Jäsenet 
valitaan käyttäen kiertävää järjestelmää, 
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jossa kerralla on vaihdettava kolmannes 
jäsenistä. 
Tieteellisen neuvoston jäsenet hyväksyvät 
käytännesäännöt eturistiriitojen 
välttämiseksi. 

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että tieteellisen neuvoston jäsenet kattavat mahdollisuuksien mukaan 
kaikki tutkimusalat ja edustavat eri sektoreita julkisesta tutkimuksesta yksityiseen ja että 
heillä on tutkimushallinnon asiantuntemusta. Jäsenten nimitysten avoimuus varmistetaan 
siten, että parlamentti kuulee ehdokkaita. On myös otettava käyttöön kiertoperiaate. 

Tarkistus 16
Liite I, Täytäntöönpanorakenne, 1 kohta

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

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

Perustelu

Pitkällä aikavälillä Euroopan tutkimusneuvoston organisaatiorakenteen olisi oltava pitkälti 
riippumaton EU:n toimielimistä ja kansainvälisen tutkimusyhteisön olisi yksinään johdettava 
sitä vastuullisesti. Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista perustaa komission valvonnassa 
oleva toimeenpanovirasto, jotta Euroopan tutkimusneuvoston toiminta pääsee nopeasti 
käyntiin.

Tarkistus 17
Liite I, Euroopan komission rooli, johdantokappale

Euroopan komissio takaa ERC:n täyden 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden. Sen 
tehtävänä ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä on varmistaa, että ohjelma 
toteutetaan edellä esitettyjen tieteellisten 
tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaen 

Euroopan komissio takaa yhdessä 
neuvoston ja Euroopan parlamentin 
kanssa ERC:n täyden itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden. Sen tehtävänä 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on 
varmistaa, että ohjelma toteutetaan edellä 
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niitä tieteen huippulaatua koskevia 
vaatimuksia, jotka itsenäisesti toimiva 
tieteellinen neuvosto on määrittänyt.
Komission tehtävänä on erityisesti:

esitettyjen tieteellisten tavoitteiden 
mukaisesti sekä noudattaen niitä tieteen 
huippulaatua koskevia vaatimuksia, jotka 
itsenäisesti toimiva tieteellinen neuvosto 
on määrittänyt. Komission tehtävänä on 
erityisesti:

Perustelu

Komissio ei voi yksin varmistaa ERC:n riippumattomuutta. Hankkeen suuren merkityksen ja 
sen huomattavan talousarvion vuoksi on tarpeen kytkeä myös neuvosto ja parlamentti ERC:n 
toimintaan.

Tarkistus 18
Liite I, Euroopan komission rooli, 2 luetelmakohta

– vahvistaa tieteellisen neuvoston laatima 
työohjelma sekä sen määrittämät 
täytäntöönpanomenetelmiä koskevat 
näkökannat

– vahvistaa tieteellisen neuvoston kanssa
tieteellisen neuvoston laatima työohjelma 
sekä vahvistaa sen määrittämät 
täytäntöönpanomenetelmiä koskevat 
näkökannat 

Perustelu

On mielekästä, että komissio ja tieteellinen neuvosto hyväksyvät yhdessä ERC:n työohjelman.
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PERUSTELUT

I. "Ideat"-erityisohjelman esittely

Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä on tarkoitus perustaa ensimmäistä 
kertaa unionin tasolla niin sanottu Euroopan tutkimusneuvosto (ERC). ERC on 
puiteohjelman merkittävin uudistus. "Ideat"-erityisohjelmassa komissio esittää tarkemmin 
ERC:n tehtävät ja rakenteen.

1. Perusajatus

ERC pyrkii ennen kaikkea vahvistamaan perustutkimusta tai, kuten komissio sanoo, "tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta". Tämä kurssinmuutos olisi pitänyt tehdä jo jonkin aikaa 
sitten. Monet tärkeät tutkimustulokset ovat mahdollisia vasta perustutkimuksessa saatavan 
tietämyksen myötä. Lisäksi perustutkimus on tutkimuksen puiteohjelmissa jäänyt tähän asti 
selvästi soveltavan tutkimuksen jalkoihin. Yksityiset sijoittajat epäröivät usein investoida 
tähän tärkeään alaan, sillä siihen liittyy huomattavia taloudellisia riskejä eikä se lupaa 
automaattisesti markkinoille valmiita tuotteita.

Komissio ja johtavat eurooppalaiset tutkimuslaitokset toivovat ERC:n saavan aikaan 
"kilpailuvaikutuksen": Ajatuksena on, että Euroopan parhaat tutkijat kilpailevat määrärahoista 
ja lisäävät näin Euroopan houkuttelevuutta tutkimustoiminnan sijoituspaikkana. Lisäksi 
toivotaan, että yksittäisten tutkijoiden menestyksestä voidaan tehdä johtopäätöksiä 
tutkimuksen laadusta yksittäisissä jäsenvaltioissa.

2. Euroopan tutkimusneuvoston rakenne

Komission ehdotuksen mukaan ERC koostuu aluksi tieteellisestä neuvostosta ja niin sanotusta 
täytäntöönpanorakenteesta.

a) Tieteellinen neuvosto

Tieteellisen neuvoston on tarkoitus olla ERC:ssä avainasemassa. Sen koostuisi Euroopan 
tiedeyhteisön korkean tason asiantuntijoista, jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilöinä edustamatta poliittisia tai muita etuja. Komissio nimittäisi tieteellisen 
neuvoston jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu riippumattomalla menettelyllä.

Jo ennen kuin ERC:stä on tehty muodollista päätöstä, komission entisen jäsenen lordi Pattenin 
johdolla toiminut viisijäseninen valintalautakunta nimitti tieteelliseen neuvostoon viime 
vuonna 22 jäsentä, jotka ovat jo aloittaneet työnsä.

Komission ajatuksen mukaan tieteellisen neuvoston tehtäviä ovat ennen kaikkea tieteellisen 
kokonaisstrategian sekä ERC:n työohjelman laatiminen. Se myös vahvistaisi tietyt kriteerit, 
joiden perusteella päätettäisiin yksittäisten hankkeiden rahoittamisesta. Tieteellisen neuvoston 
on myös tarkoitus huolehtia tieteellisestä seurannasta ja laadunvalvonnasta. Se kattaa 
vertaisarvioinnin, asiantuntijoiden valitsemisen ja arviointimenetelmät.
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b) Täytäntöönpanorakenne

Ohjelman täytäntöönpanosta vastaa aluksi täytäntöönpanorakenne. Se hoitaa käytännössä 
vertaisarvioinnin ja hankkeiden valinnan. Komissio on ehdottanut, että ohjelman 
alkuvaiheessa täytäntöönpanorakenteena toimii komission toimeenpanovirasto. On kuitenkin 
myös mahdollista, että viraston sijaan voidaan vuoteen 2010 mennessä tehtävän 
riippumattoman arvioinnin jälkeen ottaa käyttöön vaihtoehtoinen ja oikeudellisesti 
riippumaton rakenne esimerkiksi EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla.

II. Esittelijän arvio

Euroopan tutkimusneuvosto on tärkeä askel oikeaan aikaan, ja sen avulla voidaan vahvistaa 
Euroopan asemaa tutkimustoiminnan sijoituspaikkana sekä perustutkimusta. ERC voi 
onnistuessaan luoda imua, jota tarvitaan kipeästi pitämään huippututkijat Euroopassa tai 
saamaan heidät Eurooppaan. Onkin ymmärrettävää, että tutkimusneuvoston ajatus on saanut 
tutkimusyhteisöltä voittopuolisesti tukea, johon myös Euroopan parlamentti suurelta osin 
yhtyy. Tästä huolimatta ehdotus herättää esittelijän mielestä ratkaisevissa kohdissa 
kysymyksiä, joita on tarkasteltava perinpohjaisesti.

1. Euroopan tutkimusneuvoston lopullinen rakenne

ERC:n lopulliselle rakenteelle on harkittavana kaksi vaihtoehtoa eli jo mainittu 
toimeenpanovirasto, jota komissio selvästikin kannattaa, sekä EY:n perustamissopimuksen 
171 artiklaan perustuva riippumaton rakenne. Kummassakin on esittelijän mielestä etuja ja 
haittoja. Toimeenpanovirasto takaisi komissiolle suuren vaikutusvallan tutkimusneuvostossa; 
tämä saattaisi osoittautua riippumattomuuden kannalta ongelmalliseksi. Toisaalta myös EY-
sopimuksen 171 artiklaan perustuva laitos herättää monia kysymyksiä, joita on pohdittava. Jo 
sellaiset käytännön asiat kuin toimipaikan valinta on ratkaistava.

Esittelijän mielestä riippumattomien asiantuntijoiden olisikin enintään kahden–kolmen 
vuoden kokeiluvaiheen jälkeen arvioitava ERC:stä saatuja kokemuksia ennalta vahvistettujen 
kriteerien mukaan. Tällöin on arvioitava muun muassa sitä, miten taataan tieteellinen 
itsenäisyys varmistaen kuitenkin samalla avoimuus ja vastuu komissiolle, neuvostolle ja 
parlamentille.

2. Euroopan tutkimusneuvoston toiminnan avoimuus

Koska ERC:ssä päätetään suurista summista, on tarpeen varmistaa, että neuvosto on vastaa 
toimistaan neuvostolle, parlamentille ja komissiolle. On estettävä jo vaikutelma siitä, että 
ERC:stä voisi muodostua "suljettu piiri".

Unionin toimielinten kytkeminen mukaan esimerkiksi hallintoneuvoston (Board of Trustees) 
kautta lisää avoimuutta, ja tutkimusneuvosto voi saada niiltä tukea toiminnalleen. 
Turvautuminen pelkästään tilintarkastustuomioistuimeen tai Euroopan 
petostentorjuntavirastoon OLAFiin ei esittelijän mielestä riitä. Esimerkkinä voidaan pitää 
kansallisia tutkimusneuvostoja, sillä rahoittajana julkinen valta valvoo niiden kaikkien 
toimintaa enemmän tai vähemmän tiukasti.
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Esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentti nimittää kaikki kansallisen tiedesäätiön (National 
Science Foundation) johtokunnan jäsenet sekä sen johtajan ja senaatti vahvistaa nimitykset. 
Saksan Deutsche Forschungsgemeinschaft -laitoksessa liittovaltio ja osavaltiot ovat 
edustettuina päätoimikunnassa, jossa päätetään suuntaviivoista ja jopa yksittäisistä hankkeista.

Esittelijä katsoo, että säännöllisen raportointivelvoitteen kautta on varmistettava 
jonkinasteinen poliittinen vastuu.

3. Tieteellisen neuvoston valinta ja jäsenet

Tieteellisen neuvoston on katettava kaikki tutkimusalat ja eri tasot yliopistotutkimuksesta 
teolliseen tutkimukseen, siinä määrin kuin tämä on noin 20 tutkijan elimessä mahdollista. 
Jäsenten tehtäviä ajatellen on erityisen tärkeää, että heillä on osaamista ja asiantuntemusta 
myös tiedehallinnon alalla.

Jotta tutkimusneuvosto pysyisi avoimena uusille ideoille ja tutkimusaloille, jäsenten 
toimikautta olisi rajattava. Lisäksi on mielekästä ottaa käyttöön jonkinlainen kiertävä 
järjestelmä, jotta jäsenet vaihtuisivat jatkuvasti mutta jatkuvuus säilyisi.

Tieteellisen neuvoston jäsenet olisi lisäksi valittava yksinomaan eurooppalaisten tutkijoiden 
joukosta ja näiden olisi päätettävä valinnasta. Näin taataan ERC:n tieteellinen 
riippumattomuus.

4. Hallintorakenteen tehokkuuden varmistaminen

Ratkaiseva testi ERC:lle on hankkeiden toteutus. Aihekentän laajuuden vuoksi on 
odotettavissa paljon hakemuksia. Ne on käsiteltävä nopeasti ja tehokkaasti. On erityisen 
tärkeää, että tieteellinen neuvosto ja "täytäntöönpanorakenne" kehittävät tätä varten älykkäitä 
ratkaisuja. Resurssien vähyyden vuoksi hallintomenojen osuus olisi heti alusta asti rajattava 
tiettyyn osuuteen kokonaisbudjetista. Näin varmistetaan "Lean Management".

5. Tieteellisen neuvoston toiminnan tavoitteet

Arvostelijat pelkäävät vaarana olevan, että ERC hukkuu hakemuksiin. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että ERC:n toiminnalle ja hankkeiden valinnalle asetetaan jo erityisohjelmassa 
tavoitteita nimeämällä joitakin hankkeiden valintaperusteita. Esittelijä ei pidä tällaista 
lähestymistapaa tarkoituksenmukaisena. Perusedellytyksenä on, että tutkijat vahvistavat työn 
sisältöä koskevat tavoitteet riippumattomasti ja tutkimuksen tarpeiden mukaan tieteellisessä 
neuvostossa. Näin vahvistettujen tavoitteiden pitäisi kelvata myös komissiolle. On kuitenkin 
tarpeen laatia selvät eettiset rajat.

6. Tutkimusneuvoston rahoitus

Siitä ollaan yhtä mieltä, että ERC:n menestys on hyvin paljon riippuvainen sen rahoituksesta. 
Alussa kuvatut kilpailuvaikutukset voivat syntyä vain, jos onnistutaan sijoittamaan tarvittava 
"kriittinen massa". Komissio oli alun perin suunnitellut, että ERC:lle osoitetaan seitsemännen 
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tutkimuspuiteohjelman koko voimassaoloaikana yhteensä 11 861 miljardia euroa. Tästä 
luvusta tuskin voidaan pitää kiinni.

Asiantuntijat katsovat perustellusti tarvittavan "kriittisen massan" olevan vähintään miljardi 
euroa vuodessa. Tämän summan on oltava käytettävissä koko ohjelman keston ajan. Olisi 
järkevää, että käytettävissä oleva rahoitus kasvaisi jatkuvasti. Esittelijän mukaan tämä 
saattaisi merkitä sitä, että käynnistysvaiheessa määrärahoja asetetaan saataville vähemmän 
kuin ohjelman loppuvaiheessa.

III. Lopputulos

Esittelijä pitää ehdotusta Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta myönteisenä. Kaikkia 
asianosaisia kehotetaan varmistamaan, että tutkimusneuvoston toiminta pääsee nopeasti 
käyntiin. Siksi unionin lainsäätäjän on löydettävä vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin. 
Vain jos tämä onnistuu, ERC:stä tulee todellinen menestys, jolla voi olla haluttu myönteinen 
vaikutus Euroopan asemaan tutkimustoiminnan sijoituspaikkana.


