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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 Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön 
panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta "Ihmiset"
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0442)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0383/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 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 13 kappale

(13) Ohjelman täytäntöönpanossa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät seikat 
sekä muiden seikkojen ohella niiden 
tutkijoiden työehdot, työhönottoprosessien 

(13) Ohjelman täytäntöönpanossa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät seikat 
sekä muiden seikkojen ohella niiden 
tutkijoiden työehdot, asianmukaiset toimet 

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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avoimuus sekä urakehitys, jotka otetaan 
työskentelemään tämän ohjelman toimien 
yhteydessä rahoitettavissa hankkeissa ja 
ohjelmissa. Näitä seikkoja koskevana 
ohjenuorana on eurooppalaisesta 
tutkijoiden peruskirjasta ja tutkijoiden 
työhönoton säännöstöstä 11 päivänä 
maaliskuuta 2005 annettu komission 
suositus.

työ- ja perhe-elämän yhteen 
sovittamiseksi, työhönottoprosessien 
avoimuus sekä urakehitys, jotka otetaan 
työskentelemään tämän ohjelman toimien 
yhteydessä rahoitettavissa hankkeissa ja 
ohjelmissa. Näitä seikkoja koskevana 
ohjenuorana on eurooppalaisesta 
tutkijoiden peruskirjasta ja tutkijoiden 
työhönoton säännöstöstä 11 päivänä 
maaliskuuta 2005 annettu komission 
suositus.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että ohjelman täytäntöönpanossa otetaan huomioon työ- ja perhe-elämän 
yhdistäminen.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 14 kappale

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

(14) Tämä ohjelma myötäilee Euroopan 
tutkimuksen ja kehittämisen alan 
inhimillisiä voimavaroja koskevaa 
kokonaisvaltaista strategiaa ja sillä 
pyritään luomaan todellinen 
eurooppalainen tutkimusalue, kuten 
mainitaan asiakirjoissa Eurooppalaisen 
tutkimusalueen liikkuvuusstrategia ja 
Tutkijat eurooppalaisella tutkimusalueella: 
yksi ammatti, monta uraa pohjalta. Lisäksi 
siinä otetaan huomioon 18 päivänä 
huhtikuuta 2005 annetut neuvoston 
päätelmät inhimillisistä voimavaroista 
tutkimuksen ja kehittämisen alalla,

Perustelu

On korostettava, että tutkimusohjelman tärkein tavoite on todellisen eurooppalaisen 
tutkimusalueen luominen.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Ohjelmalla "Ihmiset" pyritään 
lisäämään sekä määrällisesti että 
laadullisesti tutkimuksen ja teknologian 
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alan inhimillisiä voimavaroja Euroopassa 
myös siten, että tunnustetaan tutkijan 
"ammatti". Tällä tavoin suosittaisiin 
perustutkimuksen huippuosaamisen 
ylläpitämistä ja teknologisen tutkimuksen 
johdonmukaista kehitystä sekä 
kannustettaisiin voimakkaasti 
eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuutta 
Euroopasta ja Eurooppaan.

Perustelu

Uudessa johdanto-osan kappaleessa täsmennetään lisää "Ihmiset"-ohjelman tavoitteita siten, 
että esitellään tutkijan ammatin käsite. Tutkijan ammatille on annettava samanlainen arvo kuin 
muillekin ammateille.

Tarkistus 4
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Työohjelmaa laatiessaan ja 
osallistumista koskevia sääntöjä 
noudattaen komission on toteutettava 
tarvittavat toimet menettelyjen 
yksinkertaistamiseksi.

Perustelu

Marie Curie -toimien kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että komissio 
yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä, jotta vältetään pitkällisten menettelyjen tutkimukselle
aiheuttamat esteet.

Tarkistus 5
8 artiklan 5 kohta

5. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
komitealle erityisohjelman 
täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä ja 
antaa sille tietoja kaikista tässä ohjelmassa 
rahoitetuista TTK-toimista.

5. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
komitealle ja Euroopan parlamentille
erityisohjelman täytäntöönpanon yleisestä 
edistymisestä ja antaa sille tietoja kaikista 
tässä ohjelmassa rahoitetuista TTK-
toimista.

Perustelu

Ottaen huomioon "Ihmiset"-erityisohjelman merkitys puiteohjelmassa, joka kuuluu 
yhteispäätösmenettelyn piiriin, Euroopan parlamentille olisi ilmoitettava ohjelman tuloksista.
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Tarkistus 6
Liite, Johdanto, 2 kohta

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

Ohjelma toteutetaan investoimalla 
järjestelmällisesti ihmisiin, pääasiassa 
"Marie Curie -toimien" muodostaman 
johdonmukaisen toimenpidekokonaisuuden 
kautta, kiinnittäen erityistä huomiota 
eurooppalaiseen lisäarvoon, jota toimet
luovat eurooppalaiselle tutkimusalueelle 
rakenteellisen vaikutuksen muodossa. 
Näiden toimien tarkoituksena on kehittää 
tutkijoiden osaamista ja pätevyyttä heidän 
uransa kaikissa vaiheissa. Toimilla 
tuetaankin niin alkuvaiheen 
tutkijankoulutusta kuin tutkijoiden 
ammatillista kehitystä ja elinikäistä 
koulutustakin julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. Kaikkien Marie Curie -toimien 
keskeisiä osatekijöitä ovat liikkuvuus sekä 
valtioiden että eri alojen välillä, eri aloilla 
ja maissa saadun kokemuksen 
tunnustaminen, tutkijoiden asianmukaisten 
työehtojen varmistaminen ajatellen sekä 
tutkimuksen riippumattomuutta että 
palkkojen mukauttamista parhaalle 
kansainväliselle tasolle ja suuremman 
huomion kiinnittämistä sosiaaliturvaan ja 
vakuutuksiin.

Perustelu

On painotettava, että tutkijoiden liikkuvuutta ja urakehitystä tukevilla toimilla on lisäksi 
rakenteellinen vaikutus kansallisiin käytäntöihin ja ohjelmiin, niin että eurooppalaisen 
tutkimusalueen sisällä voidaan toteuttaa aitoa eurooppalaista yhteistyötä. Lisäksi on 
korostettava, että tutkijan ammatillista kehitystä on tuettava sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla. Eurooppalaisen tutkimusalueen edistämiseksi niin, että samalla kannustetaan 
tutkijan uraa, on toimittava työehtojen samanarvoistamiseksi ja taattava tutkimuksen 
riippumattomuus.

Tarkistus 7
Liite, Johdanto, 4 a kohta (uusi)

Marie Curie -toimien yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota henkisen 
omaisuuden suojeluun ja jakamiseen 
asianmukaisilla sopimuslausekkeilla, 
joilla suojellaan yksittäistä tutkijaa, jos 
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hänen työnsä tulee patentin kohteeksi ja 
tuotteita aletaan tuottaa markkinoille.

Perustelu

On erittäin tärkeää, että puiteohjelmassa suojellaan tutkimuksen yhteydessä saavutettuja 
tuloksia myös asianmukaisin sopimuslausekkein, joilla voidaan taata tutkijan oikeudellinen 
subjektiivinen asema, jos hän on mukana ohjelmissa, joiden tuloksista aiheutuu sellaisten 
tuotteiden tuotanto- ja markkinoillesaattamisaloitteita, joiden toteuttaminen on tullut 
mahdolliseksi yhden tai useamman tutkijan lahjakkuuden ansiosta.

Tarkistus 8
Liite, Johdanto, 6 kohta

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten 
osallistumista koskevia tavoitteita (naisten 
osuuden olisi oltava vähintään 40 %). 
Lisäksi on tarkoitus varmistaa, että tutkijat 
voivat yhdistää tasapainoisesti työn ja 
muun elämänsä, sekä helpottaa
tutkimusuralle palaamista tauon jälkeen. 
Niin ikään erityisohjelmassa otetaan 
tarpeen mukaan huomioon 
tutkimustoimintaan ja siihen perustuviin 
mahdollisiin sovelluksiin liittyvät eettiset, 
sosiaaliset, oikeudelliset ja laajemmat 
kulttuuriset näkökohdat sekä tieteen ja 
teknologian kehityksen sosioekonomiset 
vaikutukset ja tulevaisuudennäkymät.

Kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Ohjelmassa on tarkoitus 
huolehtia naisten ja miesten tasa-arvosta 
edistämällä kaikissa Marie Curie -toimissa 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista 
sekä soveltamalla sukupuolten 
osallistumista koskevia tavoitteita (naisten 
osuuden olisi oltava vähintään 40 %). 
Lisäksi on tarkoitus varmistaa, että tutkijat 
voivat yhdistää tasapainoisesti työn ja 
muun elämänsä, siten että tutkija voi sekä 
asettautua vakaasti työelämään että
palata helpommin tutkimusuralle tauon 
jälkeen. Niin ikään erityisohjelmassa 
otetaan tarpeen mukaan huomioon 
tutkimustoimintaan ja siihen perustuviin 
mahdollisiin sovelluksiin liittyvät eettiset, 
sosiaaliset, oikeudelliset ja laajemmat 
kulttuuriset näkökohdat sekä tieteen ja 
teknologian kehityksen sosioekonomiset 
vaikutukset ja tulevaisuudennäkymät.

Perustelu

Toimilla on voitava myös helpottaa lahjakkaimpien tutkijoiden asettautumista eurooppalaisille 
tutkimusmarkkinoille eikä pelkästään autettava heidän paluutaan tauon jälkeen.

Tarkistus 9
Liite, Toimet, Tutkijoiden peruskoulutus, 1 kohta

Tällä toimella tuetaan tutkijoiden Tällä toimella tuetaan tutkijoiden 
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alkuvaiheen koulutusta, ja tukea voidaan 
yleensä myöntää tutkijanuran neljän
ensimmäisen vuoden aikana. Myös yksi 
lisävuosi on mahdollinen, jos se on tarpeen 
peruskoulutuksen saattamiseksi 
päätökseen. Toimen tavoitteena on 
parantaa tutkijoiden uranäkymiä sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla ja 
houkutella tätä kautta tehokkaammin 
nuoria tutkijoita tutkijanuralle. 
Tavoitteeseen pyritään verkostoimalla 
toimintaa ylikansallisesti siten, että luodaan 
rakenne, jota kattaa huomattavan osan 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden 
laadukkaista julkisen ja yksityisen sektorin 
resursseista tutkijoiden peruskoulutuksen 
alalla.

alkuvaiheen koulutusta, ja tukea voidaan 
yleensä myöntää tutkijanuralla neljän 
vuoden (kokoaikaiseksi muutettuna)
aikana. Myös yksi lisävuosi on 
mahdollinen, jos se on tarpeen
peruskoulutuksen saattamiseksi 
päätökseen. Toimen tavoitteena on 
parantaa tutkijoiden uranäkymiä sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla ja 
houkutella tätä kautta tehokkaammin 
nuoria tutkijoita tutkijanuralle. 
Tavoitteeseen pyritään verkostoimalla 
toimintaa ylikansallisesti siten, että luodaan 
rakenne, jota kattaa huomattavan osan 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden 
laadukkaista julkisen ja yksityisen sektorin 
resursseista tutkijoiden peruskoulutuksen 
alalla.

Perustelu

Lisäämällä sanat "kokoaikaiseksi muutettuna" pyritään välttämään kaikenlainen syrjintä, joka 
olisi ristiriidassa työ- ja perhe-elämän yhdistämispolitiikan kanssa. Marie Curie -toimen 
"Tutkijoiden peruskoulutus" tavoitteena on helpottaa nuorten mahdollisuutta ryhtyä tutkijan 
uralle ja tehdä se heille houkuttelevaksi. Näin ollen tämä toimi on tarkoitettu nuorille, joilla on 
potentiaalia tutkimukseen. 

Tarkistus 10
Liite, Toimet, Tutkijoiden peruskoulutus, 3 kohta

Yhteisen tutkijankoulutusohjelman tulisi 
olla laatuvaatimuksiltaan yhtenäinen, ja 
siinä olisi otettava riittävästi huomioon 
työn ohjaamiseen ja mentorointiin liittyvät 
järjestelyt. Yhteisessä koulutusohjelmassa 
tulee hyödyntää verkoston osallistujien 
(mukaan luettuina yritykset) toisiaan 
täydentävää osaamista sekä muuta 
synergiaa. Ohjelmassa on edellytettävä 
koulutuksen laadun sekä – mikäli 
mahdollista – tutkinto- ja muiden 
todistusten vastavuoroista tunnustamista.

Yhteisen tutkijankoulutusohjelman tulisi 
olla laatuvaatimuksiltaan yhtenäinen, ja 
siinä olisi otettava riittävästi huomioon 
työn ohjaamiseen ja mentorointiin liittyvät 
järjestelyt. Yhteisessä koulutusohjelmassa 
tulee hyödyntää verkoston osallistujien 
(mukaan luettuina yritykset) toisiaan 
täydentävää osaamista sekä muuta 
synergiaa. Ohjelmassa on edellytettävä 
koulutuksen laadun sekä – mikäli 
mahdollista – tutkinto- ja muiden 
todistusten vastavuoroista tunnustamista.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ongelmiin, joita liittyy tutkijoiden 
sijoittautumiseen työelämään pitkällä 
aikavälillä. 
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Perustelu

Tutkijan koulutus edellyttää suuria resursseja, joita ei pidä hukata. Tästä siis vaatimus toimiin, 
joilla autetaan lahjakkaimpia tutkijoita eurooppalaisille tutkimusmarkkinoille. 

Tarkistus 11
Liite, Toimet, Tutkijoiden peruskoulutus, 5 kohta, 3 luetelmakohta

• lyhyiden koulutustapahtumien 
(konferenssien, kesäkurssien ja erityisten 
koulutuskurssien) järjestämiseen sekä 
verkostossa toimiville tutkijakoulutettaville 
että verkoston ulkopuolisille tutkijoille.

• verkostojen luomisesta koituviin 
kustannuksiin ja lyhyiden 
koulutustapahtumien (konferenssien, 
kesäkurssien ja erityisten koulutuskurssien) 
järjestämiseen sekä verkostossa toimiville 
tutkijakoulutettaville että verkoston 
ulkopuolisille tutkijoille.

Perustelu

Täydentävien organisaatioverkostojen rahoittaminen eri maissa aiheuttaa 
täytäntöönpanokustannuksia, jotka on selvästi sisällytettävä rahoitettaviin toimiin.

Tarkistus 12
Liite, Toimet, Elinikäinen koulutus ja urakehitys, 2 kohta

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

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

Perustelu

Lisäämällä sanat "tai kokoaikaiseksi muutettua" (jolloin työ on mahdollista välillä keskeyttää) 
pyritään välttämään kaikenlainen syrjintä, joka olisi ristiriidassa työ- ja perhe-elämän 
yhdistämispolitiikan kanssa.

Tarkistus 13
Liite, Toimet, Elinikäinen koulutus ja urakehitys, 4 kohta, 2 luetelmakohta

• muut julkisyhteisöt tai yksityiset tahot, 
kuten suuret tutkimusorganisaatiot, jotka 

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

yliopistot ja järjestöt, jotka rahoittavat ja 
hallinnoivat apurahaohjelmia joko 
virallisesti valtuutettuina tai viranomaisten 
tunnustamina; tällaisia voivat olla 
esimerkiksi valtioiden perustamat 
yksityisoikeuden piiriin kuuluvat elimet, 
joilla on julkinen palvelutehtävä, 
avustusjärjestöt jne.;

Perustelu

Yliopistot on syytä sisällyttää yksiselitteisesti niihin yhteisöihin ja tutkimusorganisaatioihin, 
jotka voivat hyödyntää yhteisrahoitusmekanismia, koska ne ovat ratkaisevan tärkeitä 
tutkijavoimavarojen luomisessa ja kouluttamisessa.

Tarkistus 14
Liite, Toimet, Elinikäinen koulutus ja urakehitys, 6 kohta

Edellä mainittuja kahta toteutustapaa 
käytetään aluksi rinnakkain. Myöhemmin 
puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
suoritetaan kummankin toteutustavan 
vaikutusten arviointi, jonka perusteella 
määritetään puiteohjelman jäljellä olevan 
keston aikana käytettävät toteutustavat.

Edellä mainittuja kahta toteutustapaa 
käytetään aluksi rinnakkain sellaisen 
yhteisrahoitusmekanismin avulla, jossa 
määrätään asianmukaisesta 
aloitusvaiheesta, joka mahdollistaa 
myöhemmän toteuttamisen. Myöhemmin 
puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
suoritetaan kummankin toteutustavan 
vaikutusten arviointi, jonka perusteella 
määritetään puiteohjelman jäljellä olevan 
keston aikana käytettävät toteutustavat.

Perustelu

Kaikilla mailla/alueilla ei ole käytössään liikkuvuusohjelmia, mikä voisi johtaa epätasa-
arvoiseen kohteluun, mikä voidaan korjata pilottivaiheessa. 

Tarkistus 15
Liite, Toimet, Yritysten ja tiedelaitosten yhteiset toimintamuodot ja kumppanuudet, 2 kohta, 3 

luetelmakohta

• yritys- ja tutkimussektorin välistä 
kokemuksen ja tietämyksen vaihtoa 
tehostavat työpajat ja konferenssit, joiden 
tarkoituksena on saavuttaa laajemmin 
kummankin sektorin henkilöstöä;

• verkostojen luomisesta koituvat 
kustannukset ja yritys- ja tutkimussektorin 
välistä kokemuksen ja tietämyksen vaihtoa 
tehostavat työpajat ja konferenssit, joiden 
tarkoituksena on saavuttaa laajemmin 
kummankin sektorin henkilöstöä;
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Perustelu

Organisointiverkostojen rahoittaminen eri maissa aiheuttaa täytäntöönpanokustannuksia, jotka 
on selvästi sisällytettävä rahoitettaviin toimiin.

Tarkistus 16
Liite, Erityistoimet, 1 kohta

Jotta voitaisiin tukea tutkijoiden aidosti 
eurooppalaisten työmarkkinoiden syntyä, 
toteutetaan yhtenäisen kokonaisuuden 
muodostava joukko liitännäistoimia, joilla 
poistetaan tutkijoiden liikkuvuuden esteitä 
ja parannetaan heidän uranäkymiään 
Euroopassa. Näiden toimien tavoitteena on 
erityisesti lisätä eri sidosryhmien sekä 
suuren yleisön tietoisuutta muun muassa 
Marie Curie -palkintojen avulla. Lisäksi 
päämääränä on vauhdittaa ja tukea 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
täydentää muita yhteisön toimia.

Jotta voitaisiin tukea tutkijoiden aidosti 
eurooppalaisten työmarkkinoiden syntyä, 
toteutetaan yhtenäisen kokonaisuuden 
muodostava joukko liitännäistoimia, joilla 
poistetaan tutkijoiden liikkuvuuden esteitä 
ja parannetaan heidän uranäkymiään 
Euroopassa. Näiden toimien tavoitteena on 
erityisesti lisätä eri sidosryhmien sekä 
suuren yleisön tietoisuutta muun muassa 
Marie Curie -palkintojen avulla. Lisäksi 
päämääränä on vauhdittaa ja tukea 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
täydentää muita yhteisön toimia. Lisäksi 
toteutetaan eurooppalaisia aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan tutkijoiden ja 
heidän perheidensä liikkuvuutta ja heidän 
asettautumistaan kohdemaihin.

Perustelu

On tärkeää tukea liikkuvuuskeskusten eurooppalaista verkostoa tutkijoiden ja heidän 
perheidensä kohdemaihin asettautumisen helpottamiseksi. Samoin on suurelle yleisölle 
tiedotettava kampanjoin ja seminaarein tutkijan tehtävästä ja Marie Curie -toimista.
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PERUSTELUT

Johdanto

Lissabonissa Euroopan unioni asetti tavoitteeksi saada avainrooli maailman näyttämöllä. Se 
päätti luoda vuoteen 2010 mennessä tietoyhteiskunnan, joka keskittyisi ennen kaikkea 
tutkimukseen ja innovaatioon.

Kuitenkin nyt viisi vuotta Lissabonin kokouksen jälkeen ja viisi vuotta ennen vuotta 2010 on 
pohdittavaa asiaa uudelleen, sillä meidän ja muiden planeettamme kehityksen johdossa olevien 
maiden välinen kuilu ei ole kaventunut – päinvastoin.

Yhdysvallat on etulyöntiasemassa, koska se panostaa huomattavasti tutkimukseen ja hyödyntää 
samalla aggressiivisesti tutkimuksia, joiden tuloksia sovelletaan sitten menestyksekkäästi 
maailmanmarkkinoilla (Internet, GPS jne.). Nousevan talouden maat Aasiassa puolestaan 
yhdistävät hyvin alhaisiin työvoimakustannuksiin yhä kasvavan teknologisen edistymisen, joka 
sekin on "low cost", piittaamatta kalliista toimista ympäristön, työn tai terveyden 
suojelemiseksi.

Nämä samanaikaisesti esiintyvät syyt johtavat vähitellen vanhan mantereen kilpailukyvyn yhä 
suurempaan heikkenemiseen, ja EU on tietoinen siitä, että Lissabonin prosessia on nopeutettava 
investoimalla enemmän tutkimukseen, teknologiaan, koulutukseen ja innovaatioihin, jotta 
kilpailukykyä parannettaisiin ja taattaisiin suurempi kasvu ja työllisyys.

Tältä osin tutkimus on Euroopan uuden järjestelmän kantava voima, ja tutkija on avain 
laajempaan tietämykseen, mikä on paremman kilpailukyvyn edellytys. Lissabonin uudistetun 
strategian mukaan ihminen on kasvun ja työllisyyden suurin voimavara.

Keskittyminen uudelleen Marie Curie -toimiin on tarpeen ja on jo osoittanut, kuinka tärkeää on 
tukea tutkijoiden liikkuvuutta, joka on välttämätöntä kaikelle hyödylliselle tietojen ja ajatusten 
vaihdolle. Marie Curie -toimet eivät kuitenkaan yksinään riitä vastaamaan näin valtaviin 
haasteisiin.

On luotava todellinen eurooppalainen tutkimusalue, pitkä tyrehtymätön ideavirta, joka toimisi 
viitekehyksenä eurooppalaiselle tutkijoiden peruskirjalle ja tutkijoiden työhönoton säännöstölle 
ja joka ulottuisi kaikkiin jäsenvaltioihin. Tarvitaan suuria eurooppalaisia tutkimusalan 
markkinoita, joilla suurimmat lahjakkuudet voivat vapaasti mitellä voimiaan, saada 
ansaitsemansa arvon ja saada asianmukaista tunnustusta uranäkymilleen ja pyrkimyksilleen. 
Jotta henkilö pitäisi tutkijan uraa ja Eurooppaan tulemista/palaamista houkuttelevana, hänen on 
tunnettava viehätystä suuriin hankkeisiin, hänellä on oltava välineet ja perspektiiviä niiden 
toteuttamiseksi ja hänen on ajateltava tulevaisuutta seesteisenä mahdollisuutena eikä 
painajaisena, jossa hänen on hylättävä perheensä, koska resurssit eivät riitä sen ottamiseen 
mukaan.

Tutkijan ammatti

Euroopan komission ehdotuksessa "Ihmiset"-erityisohjelmasta otetaan huomioon myönteiset 
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kokemukset Marie Curie -toimista, joilla on voimakkaasti edistetty korkeimman tason 
tutkimuksen kasvua. Eräissä tapauksissa toimet ovat jopa osoittautuneet todellisiksi 
"aivolaboratorioiksi".

Näin hyvien kokemusten pohjalta oli viisasta ja perusteltua ehdottaa uudelleen samaa 
perusrakennetta ja tehdä siihen ne korjaukset, jotka katsottiin tarpeellisiksi.

"Ihmiset"-erityisohjelman tavoitteet ovat näin ollen entistä kunnianhimoisempia, ja niillä 
pyritään lisäämään laadullisesti ja määrällisesti tutkimuksen ja teknologian inhimillisten 
voimavarojen potentiaalia Euroopassa.

Ohjelmalla on rohkaistava lahjakkaita henkilöitä ryhtymään tutkijan uralle ja edesautettava
heidän pysymistään Euroopassa. Lisäksi sillä halutaan houkutella tutkijoita koko maailmasta. 
Tämän saavuttamiseksi on tutkimuksesta tultava ammatti, jota kunnioitetaan ja josta maksetaan 
asianmukaista palkkaa. Juuri tutkijan saama palkka on merkittävä tekijä tutkijan uran 
tekemisessä houkuttelevammaksi. Näin ollen tutkijoille on luotava sellaiset palkkaedellytykset, 
joissa otetaan huomioon parhaat kansainväliset standardit, ja myös sosiaaliturvan on oltava 
mahdollisimman tasokas. Tämä myötävaikuttaa myös tutkimuksen riippumattomuuteen.

Luotettavan tutkimuksen on oltava mahdollisimman riippumatonta ja sillä on oltava 
rakenteellinen vaikutus eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, jolla tutkijan on voitava liikkua 
täysin vapaasti kykyjään kehittäen ja valmiuksiaan kasvattaen. Tutkijalla on oltava 
mahdollisuus kehittyä ja hankkia uutta tietämystä sekä hyödyntää vahvuuksiaan ja toimia 
interaktiivisesti ympärillä olevan yhteiskunnan kanssa esimerkiksi sellaisten seminaarien, 
konferenssien ja erityisasiantuntijatapaamisten välityksellä, joissa levitetään tutkimustuloksia ja 
jotka itse toimivat eräällä tavalla tutkimuslaboratorioina.

Kaikki tämä on mahdollista toteuttaa Marie Curie -toimista rahoitetun erityisverkoston avulla. 
Verkostoa käytetään tutkijoiden urakehityksen edistämiseen ja heidän ammatilliseen 
sijoittautumiseensa työelämään opiskelujen päättyessä.

"Ihmiset"-ohjelman päämääränä on oltava tutkijan uran helpottaminen. Tutkijaa autetaan 
kaikissa uran käänteissä koulutusvaiheesta alkaen, ja hänestä huolehditaan ja häntä autetaan, 
kun hän on osoittautunut sen arvoiseksi.

Ei pidä unohtaa naistutkijoita ja erityistoimia heidän tutkimusuransa suojelemiseksi. Heidän on 
voitava jatkaa uraansa perheen siitä kärsimättä. Tämän vuoksi on huolehdittava asianmukaisista 
toimista perheen ja työelämän yhteen sovittamiseksi ja naistutkijan uran jatkamiseksi 
perustellun keskeytymisenkin jälkeen.

Tutkijan ja hänen perheensä asettautuminen kohdemaihin liittyy tiiviisti Euroopan 
tutkimusmarkkinoiden parantamiseen. Näin ollen on painokkaasti tuettava liikkuvuuskeskusten 
eurooppalaista verkostoa, jonka tehtävänä on juuri helpottaa tutkijoiden elinoloja kohdemaissa 
ja samalla tuoda suuren yleisön tietoisuuteen tutkijan tehtävä ja Marie Curie -toimien rooli.
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Yhteisrahoitus

Yhteisrahoitusmekanismi ansaitsee oman lukunsa. Siitä on puhuttu ja puhutaan paljon, ja sen 
vaikeana tehtävänä on saattaa yhteen tutkimustavoitteet, olivatpa ne sitten julkisen tahon tai 
yksityisten yritysten tavoitteita.

Tästä seuraa, että kansallisten ohjelmien ja yksityisten investointien panoksen on 
mahdollistettava inhimillisten voimavarojen käyttäminen ja että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä huippuosaamiseen ja lisäarvoon, jolla on rakenteellinen vaikutus eurooppalaiseen 
tutkimusalueeseen. On siis tarpeen luoda tiivis yhteys "Ihmiset"-ohjelman, kansallisten 
ohjelmien, rakennepolitiikkojen ja yhteisön koulutuspolitiikkojen välillä, jotta voidaan 
optimoida ponnistelut ja ohjata niitä samaan suuntaan eli motivoida tutkijat edistämään 
tutkimusta.

Tutkimuksen edistäminen merkitsee myös sitä, että taataan sille asianmukaiset 
lainsäädäntövälineet, ja koska henkisestä omaisuudesta ei ole olemassa yksiselitteistä 
säännöstöä, Marie Curie -toimien yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tuotetun 
henkisen omaisuuden suojaamiseen ja jakamiseen sellaisten sopimuslausekkeiden välillä, 
joissa suojellaan tutkimustuloksia ja tutkijaa.

Koska kaikki eivät ole valmiita käyttämään niin monitahoista mekanismia kuin 
liikkuvuusohjelmien yhteisrahoitus, on säädettävä pilottivaiheesta, jonka puitteissa estetään 
sellaisista maista tai sellaisilta alueilta tulevien tutkijoiden epätasa-arvoinen kohtelu, joilla ei 
ole käytössään liikkuvuusohjelmia.

Tutkimuksen on oltava avoinna kaikille henkilöille, joilla on siihen edellytykset, ja tämän takia 
on tärkeää, että ohjelma, jolla tutkijaresurssit valitaan, on helposti kaikkien käytettävissä. 
Tämän vuoksi komission on työohjelmaansa laatiessaan ja osallistumista koskevien sääntöjen 
mukaisesti säädettävä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamisesta sen välttämiseksi, 
että hallinnolliset esteet vaarantavat tärkeät tieteelliset aloitteet.

Euroopan parlamentille on aina tiedotettava "Ihmiset"-erityisohjelman toimien kautta 
saaduista tuloksista. Ohjelmaa on voitava parantaa ja korjata, jos ensimmäiset tulokset sen 
uudesta soveltamisesta siihen suuntaan viittaavat.

Talousarvio

"Ihmiset"-ohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi olennaisen tärkeää on 
johdonmukainen talousarvio.

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet investoimaan tutkimussektorille aina 3 prosenttiin asti BKT:sta. 
EU:n on johdettava tätä suuntausta eteenpäin mutta vältettävä, että rahoitusvarojen puute 
talousarviossa vahingoittaisi tätä kehitysstrategiaa kokonaisuudessaan. On mahdollista, että 
syntyisi paradoksaalinen tilanne, jossa jäsenvaltiot lisäisivät tutkimusinvestointeja mutta EU 
päättäisi vähentää niitä, mikä johtaisi sekä käsiteltävänämme olevan hankkeen että näiden 
yhteisrahoitusprosessien katoamiseen.
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Tietoon investoiminen merkitsee ennen kaikkea investoimista nuoriin, heidän kouluttamiseensa 
ja heidän saattamiseensa kilpailukykyisiksi maailmanmarkkinoilla sekä sen mahdollistamista, 
että he voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin, haasteisiin, joita kutsumme tutkimukseksi.


