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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 "Valmiudet"
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0443)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0384/2005),

– 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
Liite I, aihealue 1 "Tutkimusinfrastruktuurit", alaotsake "Toimet", 1.2 kohta , 1 a alakohta 

(uusi)

Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumia (ESFRI) sekä 
teknologiayhteisöjä, yhteisiä teknologia-

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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aloitteita ja Euroopan tutkimusneuvostoa 
pyydetään nimenomaisesti ilmoittamaan 
tutkimusinfrastruktuuritarpeensa.

Perustelu

Kaikkien osapuolten olisi ilmaistava mielipiteensä uuden tutkimusinfrastruktuurin 
rakentamisesta ja olemassa olevan infrastruktuurin kehittämisestä.

Tarkistus 2
Liite I, aihealue 1 "Tutkimusinfrastruktuurit", alaotsake "Toimet", 1.2.2 kohta, vaihe 2

Toisessa vaiheessa toteutetaan 
rakennussuunnitelmat sovittujen teknisten, 
oikeudellisten, hallinnollisten ja 
rahoitusjärjestelyjen pohjalta.
Rakennusvaiheen tuessa hyödynnetään 
toisiaan täydentävästi muun muassa 
kansallisia ja yhteisön rahoitusvälineitä 
(esim. rakennerahastot ja Euroopan 
investointipankki). Puiteohjelmasta 
voidaan myöntää rakennusvaiheen tukea 
sellaisille ensisijaisille hankkeille, jotka 
ehdottomasti tarvitsevat sitä. Näissä 
tapauksissa päätökset tehdään eri 
tukimuotoja soveltaen riippuen tarvittavan 
rahoituksen luonteesta ja määrästä (esim. 
suora avustus; Euroopan investointipankin 
lainat, joiden saantia voidaan helpottaa 
riskinjakorahoitusvälineellä (ks. liite III);
tai 171 artiklan mukaiset järjestelmät).

Toisessa vaiheessa toteutetaan 
rakennussuunnitelmat sovittujen teknisten, 
oikeudellisten, hallinnollisten ja 
rahoitusjärjestelyjen pohjalta yhteistyössä 
soveltuvien yksityisten rahoituslaitosten 
kanssa. Rakennusvaiheen tuessa 
hyödynnetään toisiaan täydentävästi muun 
muassa kansallisia ja yhteisön 
rahoitusvälineitä (esim. rakennerahastot ja 
Euroopan investointipankki).
Puiteohjelmasta voidaan myöntää 
rakennusvaiheen tukea sellaisille 
ensisijaisille hankkeille, jotka ehdottomasti 
tarvitsevat sitä. Näissä tapauksissa 
päätökset tehdään eri tukimuotoja 
soveltaen riippuen tarvittavan rahoituksen 
luonteesta ja määrästä (esim. suora 
avustus; Euroopan investointipankin lainat, 
joiden saantia voidaan helpottaa 
riskinjakorahoitusvälineellä (ks. liite III);
tai 171 artiklan mukaiset järjestelmät).

Perustelu

Tutkimusinfrastruktuurin täytäntöönpanon on perustuttava mahdollisimman laajaan tukeen.

Tarkistus 3
Liite I, aihealue 4 "Tutkimuspotentiaali", alaotsake "Toimet", 1 kohta, 1 alakohta

• Taitotiedon ja kokemusten vaihto, joka 
tapahtuu kaksisuuntaisena valtioiden 
välisenä tutkimushenkilöstön vaihtona 
kohdealueiden valikoitujen 

• Taitotiedon ja kokemusten vaihto, joka 
tapahtuu kaksisuuntaisena valtioiden 
välisenä tutkimushenkilöstön ja johtajien
vaihtona kohdealueiden valikoitujen 
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tutkimuskeskusten ja yhden tai useamman 
toisessa EU-maassa sijaitsevan 
kumppaniorganisaation välillä. Tähän 
sisältyy kohdealueiden valikoiduista 
tutkimuskeskuksista vaihtoon lähteneen 
henkilöstön pakollinen paluuvaihe.

tutkimuskeskusten ja yhden tai useamman 
jäsenvaltioissa, assosioituneissa maissa, 
naapurimaissa ja kolmansissa maissa
sijaitsevan kumppaniorganisaation välillä.
Tähän sisältyy kohdealueiden valikoiduista 
tutkimuskeskuksista vaihtoon lähteneen 
henkilöstön pakollinen paluuvaihe.

Perustelu

On tärkeää sisällyttää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan johtajat henkilöstövaihtoon.

Tarkistus 4
Liite I, aihealue 5 "Tiede yhteiskunnassa", alaotsake "Tavoite", 1 a kohta (uusi)

Tieteellinen tieto ja yhteiskunnallinen 
kehitys tulevat kohtaamaan erityisesti 
ympäristöpolitiikassa. Keskusteluun on 
lisäksi panostettava määrällisesti 
enemmän irrationaalisiin väitteisiin 
vastaamiseksi.

Perustelu

Tieteellistä tietoa ja yhteiskunnallista kehitystä olisi edistettävä samanaikaisesti.

Tarkistus 5
Liite I, aihealue 5 "Tiede yhteiskunnassa", alaotsake "Lähestymistapa", "Ensimmäinen 

toimintalinja: Tieteen ja yhteiskunnan välisten suhteiden dynaamisempi hallinta" 3 kohta, 
4 a luetelmakohta (uusi)

– riskinarviointi ja hallinnointimenettelyt 
päätöksenteon välineinä irrationaalisten 
yhteiskunnallisten reaktioiden 
vähentämiseksi.

Perustelu

Riskinarviointi on menettely, joka mahdollistaa eri vaihtoehtojen määrällisen vertailun. On 
tehtävä kaikki mahdollinen kansalaisille tiedottamiseksi ja siten päätöksenteon 
irrationaalisten vaikutusten rajoittamiseksi.
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PERUSTELUT

Tutkimus ja teknologian kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan kilpailukyvyn 
kannalta. Erityisesti teollista tutkimusta on lisättävä ja vahvistettava, ellei EU halua menettää 
tuotantopotentiaaliaan. Toisaalta ei ole mahdollista säilyttää suunnittelupotentiaalia 
Euroopassa ilman tuotantopotentiaalia vähintään kunkin alan ylimmissä kerroksissa.

Seitsemäs puiteohjelma tarjoaa erittäin hyvän tilaisuuden laajamittaisiin toimiin koko unionin 
kilpailukyvyn palauttamiseksi panemalla täysimääräisesti täytäntöön Lissabonin tavoitteet.

On painotettava, että seitsemäs puiteohjelma on tosiasiassa ilmaus tarpeesta käsitellä 
tutkimusta ja teknologian kehittämistä unionin tasolla ja sitä olisi pidettävä unionin 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityspolitiikan alkuna. Kilpailua käydään mantereenlaajuisesti 
tai siihen verrattavalla tasolla toimivien toimijoiden välillä ja siten yksittäisiä jäsenvaltioita 
laajemmalla alueella. Huippuosaamista on siksi etsittävä Euroopan tasolta.

Puiteohjelman tässä osuudessa toteutettavien toimien tarkoituksena on tukea 
tutkimuspolitiikan johdonmukaista kehittämistä ja täsmentää tehtävät, jotka 
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen voidaan toteuttaa alueellisella tasolla.

Tutkimus- ja innovaatioresurssien käyttöä on helpotettava seuraavilla tavoilla:

– optimoimalla tutkimusinfrastruktuurin käyttö ja kehittäminen

– vahvistamalla pk-yritysten innovaatiokapasiteettia ja niiden kykyä hyötyä 
tutkimuksesta

– tukemalla alueellisten tutkimusklustereiden kehittämistä

– vapauttamalla tutkimuspotentiaalia EU:n lähentymisalueilla ja syrjäisimmillä alueilla

– lähentämällä tiedettä ja yhteiskuntaa toisiinsa tieteen ja teknologian harmoniseksi 
yhdentämiseksi eurooppalaisessa yhteiskunnassa

– toteuttamalla horisontaalisia toimia kansainvälisen yhteistyön tukemiseksi.

Nykyisen ja uuden tutkimusinfrastruktuurin tukemisen olisi oltava avainasemassa samoin 
kuin inhimillisten voimavarojen kehittämisen.

Tutkimusinfrastruktuuri on perustavan tärkeää Euroopan kapasiteetin lisäämiseksi, koska se 
tarjoaa koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia. Lisäksi se auttaa tekemään Euroopan 
huipputason tutkimuksesta näkyvämpää.

Jotta Euroopan nykyisen infrastruktuurin käyttö voidaan optimoida, koordinointia on lisättävä 
ja yhteisiä toimia olemassa olevan tutkimusinfrastruktuurin verkottamiseksi on tehostettava.

Seuraavan sukupolven laajamittaisen infrastruktuurin rakentamiseksi on laadittava 
eurooppalainen strategia ja strategian laatiminen olisi aloitettava määrittelemällä 
tiedeyhteisön tarpeet.
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Kaikkien osapuolten olisi voitava ilmaista kantansa uuden infrastruktuurin rakentamiseen ja 
nykyisen infrastruktuurin kehittämiseen. ESFRI:llä olisi oltava tässä avainrooli, mutta myös 
teknologiayhteisöjä, yhteisiä teknologia-aloitteita ja Euroopan tutkimusneuvostoa kehotetaan 
ilmoittamaan tutkimusinfrastruktuurin tarpeensa.

Uuden infrastruktuurin rakentamisessa varmistetaan yhteisön rahoitusvälineiden, erityisesti 
puiteohjelman ja rakennerahastojen, tehokas koordinointi ja otetaan mukaan soveltuvia 
yksityisiä rahoituslaitoksia. Tutkimusinfrastruktuurin täytäntöönpanolla on oltava 
mahdollisimman laaja tuki.

Tutkimuksen ja elinkeinoelämän välisiä yhteyksiä on parannettava. Jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava verotuksellisia ja/tai muita toimia, jotka edistävät teollista innovaatiota 
erityisesti pk-yrityksissä. Tekijänoikeuksien suojelu on toisaalta hyvin tärkeää eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehittämisen kannalta.

On ehdottoman tärkeää taata tekijänoikeudet avoimin ja yksinkertaistetuin menettelyin, joista 
hyötyvät eniten pk-yritykset.

Kaikkien eurooppalaisten yritysten, olivatpa ne sitten pieniä, keskisuuria tai suuria, 
osallistuminen innovaatiopyrkimyksiin on ehdottoman välttämätöntä tuotantoteollisuutemme 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Teknologiayhteisöjen ja yhteisten teknologia-aloitteiden avulla 
yritykset voidaan tehdä tietoisiksi siitä, miten tieteellinen ja tekninen tutkimus voi edistää 
innovaatiota.

Teknologiayhteisöjen olisi oltava yleisväline Euroopan kilpailukyvyn edistämiseen ja niiden 
olisi toimittava perusluonteisena organisointiperiaatteena kullakin alalla. Avaintoimijoita ovat 
yritykset ja muita toimijoita paikalliset instituutiot, tutkimuskeskukset ja yliopistot, 
jäsenvaltiot, pankit ja kauppakamarit.

Teknologiayhteisöt voisivat tarvittaessa olla oikeushenkilöitä työnsä organisoinnin 
helpottamiseksi ja voidakseen ottaa vastaan ja hallinnoida eri tahoilta tulevia resursseja.

Teknologiayhteisöt voisivat alueellisella tasolla toimia alueellisina tutkimusklustereina, jotta 
ne voivat täysimääräisesti hyödyntää tiettyjen alojen kilpailupotentiaalia tietyillä alueilla, 
kuten "tietämyksen alueilla".

On hyvin tärkeää edistää tutkimusklustereiden perustamista myös alueellisella tasolla ja ottaa 
pk-yritykset mukaan teknologiayhteisöjen toimintaan. Alueelliset klusterit olisi sisällytettävä 
laajempaan eurooppalaiseen ulottuvuuteen, jotta tutkimuksesta ja innovaatiosta saatavat edut 
voidaan täysimääräisesti hyödyntää.

Yksittäisille pk-yrityksille ja pk-yritysten yhteenliittymille annettava tuki on tässä suhteessa 
hyvin hyödyllinen väline.

Alueellisella tasolla harjoitettava tutkimuspolitiikka ja -toiminta tarvitsee vahvaa tukea 
yrityksiltä ja paikallisilta instituutioilta, tutkimuskeskuksilta, yliopistoilta, pankeilta ja 
kauppakamareilta, jotta voidaan vapauttaa tutkimushankkeiden kylkiäisenä syntyvien pk-
yritysten perustamisesta syntyvä potentiaali.
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Kaikkien näiden toimijoiden välinen synergia on olennaisen tärkeää, jotta voidaan luoda 
ympäristö, joka tarjoaa Euroopan alueille mahdollisuuden vahvistaa kykyään investoida 
tutkimukseen ja kehitykseen. Teknologiayhteisöt voisivat olla sopiva väline tällaiseen 
yleiseen osallistumiseen. Erityisesti alueelliset viranomaiset voisivat tehdä paljon niiden 
tekijöiden edistämiseksi, jotka edustavat alueen erityisvahvuuksia, kuten (olemassa olevat tai 
perustettavat) teollisuusklusterit. On pyrittävä rakennerahastojen ja seitsemännen 
puiteohjelman varojen, omien alueellisten resurssien ja muiden rahoitusvälineiden väliseen 
synergiaan, jotta voidaan elvyttää tutkimusta ja teknologista kehittämistä niin, että siitä tulee 
keskeinen osa klustereita, kuten useilla Euroopan alueilla toimivien klustereiden 
menestyksekäs toiminta on osoittanut.

Olisi tunnustettava, että ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen ei vaikuta vain 
lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden tutkijoiden kapasiteetti vaan myös kyky liittää 
kaikki kullakin alueella mahdollisesti olevat rahoitusvälineet tutkimuksen ja teknologisen 
kehittämisen tukemiseen.

Rakennerahastojen tehokkaampi käyttö tutkimuksen ja teknologian kehittämisen tukemiseen 
alueellisella tasolla on olennaisen tärkeää. On selkeästi viitattava rakenne- ja 
koheesiorahastojen käyttöön tutkimusinfrastruktuuriin investoimiseen sekä tutkimuksen ja 
innovaation välisen kuilun umpeen kuromiseen. Tässä yhteydessä voisi olla hyödyllistä 
rahoittaa pilotti- ja demonstraatiohankkeita alkurahoituksen saamiseksi. Samalla on oltava 
tietoinen siitä, että tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen tehtävien investointien olisi 
oltava vähintään verrattavissa alueiden pitkän aikavälin kehittämiseen tarkoitettuun "kovaan" 
infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin.

Erityistä painoa olisi pantava paikallisen kehitykselle biomassan tuotanto-, keräys- ja 
käsittelyjärjestelmän organisoimiseksi vedyn tuotantoa varten. Tämä teknologia vaikuttaa 
erittäin lupaavalta vedyn tuottamiseksi myös lyhyellä aikavälillä kilpailukykyisin hinnoin ja
määrin.

Tieteen/teknologian ja yhteiskunnan/kulttuurin väliseen suhteeseen olisi kiinnitettävä paljon 
huomiota. Erityisesti ympäristöpolitiikka voisi olla niiden kohtauspaikka.

Ilmastonmuutos on eniten käytetty metafora kestävälle kehitykselle ilmauksena tulevia 
sukupolvia kohtaan tunnetusta solidaarisuudesta, jota yhä enemmän ja enemmän pidetään 
velvoittavana EU:n johtoajatuksena.

Riskinarviointi on tärkeää kansalaisten hyvinvoinnin kannalta ja niistä on tultava olennainen 
osa kansalaisten kulttuuria, niin että voidaan ottaa käyttöön määrällisiä päätöksenteon 
välineitä ja vähentää emotionaalisten mielipiteiden vaikutusta.

Jotta Euroopasta tulisi kilpailukykyinen ja jotta sillä voisi olla johtava rooli maailmassa, sillä 
on oltava vahva ja johdonmukainen kansainvälinen tiede- ja teknologiapolitiikka.

On pyrittävä strategiseen kumppanuuteen ENPI:n (Eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline) ja kolmansien maiden kanssa valikoiduilla tieteen aloilla ja 
sitouttamalla niiden parhaat tutkijat työskentelemään Euroopassa ja Euroopan kanssa avoimen 
yhteistyön hengessä.
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Seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa asiakirjassa mainitut aihealueet (luku I, Yhteistyö) on 
tässä yhteydessä ymmärrettävä prioriteeteiksi., jotka eivät kuitenkaan sulje pois muita 
kysymyksiä, joita kansainvälisessä yhteistyössä voi tulla esiin (naapurimaiden ja kolmansien 
maiden kanssa).

Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä tehtävällä tieteellisellä tutkimuksella on suuri 
potentiaali huippuosaamisen etsimisessä ja rakenteellinen vaikutus vahvan 
yhteenkuuluvuuden muodossa.
Euroopan investointipankin riskinjaon rahoitusväline riskin jakamiseksi investointipankin ja 
investointirahastojen välillä sekä kansallisten ja alueellisten pankkijärjestelmien 
osallistuminen tulee olemaan äärettömän tärkeää. Riskinjaon moninkertaisen 
"kaskadivaikutuksen" tarkoituksena on varmistaa riskipääoman saanti innovaatiota varten ja 
liittää paikalliset pankkijärjestelmät osaksi rahoituksellista, erityisesti innovaatiota koskevaa, 
riskinarviointia.

Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi olisi edistettävä Eurekan ja seitsemännen 
puiteohjelman välisiä strategisia kumppanuuksia, pyrkien samalla synergiaan yhteisten 
teknologia-aloitteiden kanssa. Siten voitaisiin myös helpottaa nopeasti kasvavien pk-yritysten 
toimintaa.
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