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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 ”Yhteistyö"
(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0440)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0381/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan 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) Puiteohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
yhteisön muita toimia, erityisesti 
rakennerahastoja, maataloutta, koulutusta, 
kilpailukykyä, innovointia, teollisuutta, 

(4) Tämän erityisohjelman olisi 
täydennettävä jäsenvaltioissa toteutettavia 
toimia sekä yhteisön muita toimia, 
erityisesti rakennerahastoja, maataloutta, 
koulutusta, kilpailukykyä, innovointia, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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terveyttä, kuluttajansuojaa, työllisyyttä, 
energiaa, liikennettä ja ympäristöä 
koskevia toimia, jotka ovat tarpeen, jotta 
saataisiin aikaan Lissabonin tavoitteiden 
edellyttämä strategisten toimenpiteiden 
kokonaisuus.

teollisuutta, terveyttä, kuluttajansuojaa, 
työllisyyttä, energiaa, liikennettä ja 
ympäristöä koskevia toimia, jotka ovat 
tarpeen, jotta saataisiin aikaan Lissabonin 
tavoitteiden edellyttämä strategisten 
toimenpiteiden kokonaisuus. Tämän 
vuoksi on pyrittävä sen toimien 
suurempaan tehokkuuteen vahvistamalla 
täydentävyyttä ja synergiaa muiden 
yhteisön ohjelmien ja toimien, erityisesti 
rakennerahastoja, maataloutta, koulutusta, 
kilpailukykyä, innovointia, teollisuutta, 
terveyttä, kuluttajansuojaa, työllisyyttä, 
energiaa, liikennettä, ympäristöä ja 
tietoyhteiskuntaa koskevien toimien, 
kanssa. 

Perustelu

Tästä erityisohjelmasta rahoitettavien toimien on oltava kiinteässä yhteydessä muiden 
ohjelmien ja toimenpiteiden yhteydessä toteutettaviin toimiin siten, että ne täydentävät 
toisiaan ja että tähän alaan mahdollisesti liittyviä eri politiikkoja koordinoidaan.

Tietoyhteiskuntaan liittyvien toimien on osallistuttava erityisohjelman synergiaprosesseihin 
muiden yhteisön toimien kanssa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Monitieteellisyys ja tieteidenvälisyys 
on otettava erityisesti huomioon 
"Yhteistyö" -erityisohjelmassa 
eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-
antavan komitean suositusten (EURAB 
04.009, huhtikuu 2004) ja Euroopan 
parlamentin 10 päivänä maaliskuuta 2006 
antaman päätöslauselman tieteestä ja 
teknologiasta Euroopan tulevaisuuden 
avaintekijöinä – Suuntaviivoja unionin 
tutkimusrahoituspolitiikalle1 mukaisesti.
_______________
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

Perustelu

Tätä tieteessä ja teknologiassa yleistä kysymystä ei voida jättää huomiotta erityisohjelmassa. 
Tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, joilla tieteidenvälisyyttä ja monitieteisyyttä vahvistetaan 
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ohjelmissa ja hankkeissa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) Tässä erityisohjelmassa on 
kiinnitettävä ensisijaisesti huomiota 
tietojen, tulosten ja teknologioiden 
siirtoon julkiselta tutkimussektorilta 
yrityksille, pääasiassa pk-yrityksille, sekä 
mekanismeihin, jotta yritysten tarpeet 
voidaan saattaa tehokkaasti ja joustavasti 
tutkimusryhmille.

Perustelu

Yksi erityisohjelman "Yhteistyö" tavoitteista on Euroopan talouden kilpailukyky. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että ohjelman edistämää ja julkisten tahojen toteuttamaa tutkimusta 
sovelletaan yrityksissä niiden tuotteiden, prosessien jne. parantamisessa. Tämän vuoksi on 
laadittava ja vahvistettava mekanismeja ja kannustimia, jotta tietämyksen, kykyjen ja 
teknologioiden siirto johtaa siihen, että yritykset ja erityisesti pk-yritykset saavat 
tutkimustulokset tietoonsa ja voivat mukauttaa ja käyttää niitä.   

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Tässä puiteohjelmassa tuettavien 
innovointiin ja pk-yrityksiin liittyvien 
toimien olisi täydennettävä toimia, jotka 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovointia 
koskevan puiteohjelman yhteydessä. 

(5) "Yhteistyö" -erityisohjelmassa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että varmistetaan pk-yritysten riittävä 
osallistuminen kaikkiin sen toimiin ja 
hankkeisiin. Tässä erityisohjelmassa 
tuettavien innovointiin ja pk-yrityksiin 
liittyvissä toimissa on pyrittävä 
mahdollisimman suureen synergiaan ja 
täydentävyyteen kilpailukykyä ja 
innovointia koskevan puiteohjelman 
toimien ja muiden yhteisön ohjelmien ja 
toimien kanssa.

Perustelu

Pk-yritykset ovat Euroopan teollisuuden ydintoimijoita. On kuitenkin hyvin tiedossa, että 
näiden yritysten on vaikea toteuttaa innovatiivisia toimia ja ennen kaikkea tutkimus- ja 
kehitystoimia. Näin ollen pk-yritysten osallistumista erityisohjelmaan "Yhteistyö" on 
kannustettava konkreettisemmin ja tehokkaammin toimin.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) "Yhteistyö" -erityisohjelmassa on 
otettava huomioon alueiden merkitys 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamisessa, jonka komissio on 
myöntänyt tiedonannossaan 
"Eurooppalaisen tutkimusalueen 
alueellinen ulottuvuus" KOM(2001)0549.

Perustelu

Komission tiedonannossa KOM(2001)0549 todetaan, että "alueelliset tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikat ja niihin liittyvät hankkeet saattavat olla ratkaisevan tärkeitä toimintojen 
kasaantumisesta syntyvien hyötyjen ja haittojen ja menestyksekkäiden teollisuusklusterien 
synnyn kannalta". Tämän tiedonannon avainviesti on viittaus yhteisön asianmukaisiin 
politiikkoihin, joihin tutkimuksen mainitaan kuuluvaksi, ja siksi on helpotettava alueiden 
yhteyttä todellisen eurooppalaisen tutkimusalueen kanssa. 

Tarkistus 6
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Erityisohjelmasta olisi rahoitettava 
Euroopan investointipankille (EIP) 
myönnettävää avustusta 
”riskinjakorahoitusvälineen” 
muodostamista varten, jotta voitaisiin 
parantaa EIP:n lainojen saatavuutta.

(7) Erityisohjelmasta olisi rahoitettava 
Euroopan investointipankille (EIP) 
myönnettävää avustusta 
”riskinjakorahoitusvälineen” 
muodostamista varten, jotta voitaisiin 
parantaa EIP:n lainojen saatavuutta. 
Vastaavasti erityisohjelmasta myönnetään 
samansuuruista taloudellista tukea, jonka 
tavoitteena on kattaa riski, joka liittyy pk-
yritysten osallistumiseen hankkeisiin, ja 
näin pk-yritykset säästyvät 
pankkivakuuksia koskevilta vaatimuksilta.

Perustelu

Ominaispiirteidensä ja rakenteidensa vuoksi pk-yritykset ovat yrityksiä, jotka tarvitsevat 
eniten EIP:n lainojen saatavuusprosessien yksinkertaistamista.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Kansainvälisessä yhteistyössä on 
keskityttävä kahteen ensisijaiseen 
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näkökohtaan, jotka ovat yhteistyö 
kehittyneiden maiden kanssa yhteisen 
edun mukaisilla erityisillä aihealueilla 
ensisijaisesti tämän ohjelman aihealueilla  
ja yhteistyö kehitysmaiden, kuten 
Latinalaisen Amerikan alueen maiden, 
kanssa hankkeissa, joiden tavoitteena on 
edistää muun muassa talouden, 
sosiaalisen hyvinvoinnin sekä ympäristön 
ja luonnonvarojen säilyttämisen 
parantamista.

Perustelu

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa keskittyy kahteen erilaiseen mutta toisiaan täydentäviin 
näkökohtiin, jotka ovat  yhteistyö kehittyneiden maiden (muun muassa Yhdysvallat, Kanada ja 
Japani) kanssa, mikä on välttämätöntä etujoukoissa pysymiseksi huippuosaamisen eri 
tieteenhaaroissa ja aihealueissa, ja yhteistyö taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hyväksi 
kehitysvaiheessa olevilla maantieteellisillä alueilla kiinnittäen erityistä huomiota alueisiin, 
joilla on ollut pitkiä historiallisia suhteita ja jotka ylläpitävät kulttuurillisia ja sosiaalisia 
yhteyksiä unionin maiden kanssa, kuten Latinalainen Amerikka.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

(8 b) Koska valtioiden välisissä 
rakenteissa, kuten Eurekassa, toteutetut 
toimet voivat olla hyvä malli sitä varten, 
että yritykset osallistuvat tehokkaammin 
"Yhteistyö" -erityisohjelmaan, ja koska 
strategiset ohjelmat tai Eureka-klusterit 
ovat myötävaikuttaneet positiivisesti 
tiettyjen strategisten tutkimusalojen 
kasvuun, Eurekan ja tämän 
erityisohjelman välistä täydentävyyttä ja 
synergiaa on vahvistettava.

Perustelu

Valtioiden välisissä – eikä tiukasti yhteisön – rakenteissa, kuten Eurekassa, toteutettuja 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimia on koordinoitava puiteohjelmassa toteutettavien 
toimien kanssa, jotta yhteisistä kokemuksista ja resursseista voidaan hyötyä paremmin.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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(9 a) Tässä erityisohjelmassa on otettava 
huomioon yliopistojen rooli tieteen ja 
teknologian huippututkimuksen ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen luomisen 
perusoppilaitoksina kuten komission 
tiedonannossa "Yliopistojen rooli tietojen 
ja taitojen Euroopassa" 
(KOM(2003)0058) tunnustetaan.

Perustelu

Kyseisessä tiedonannossa todetaan, että "Euroopan unioni tarvitsee tämän vuoksi tervettä ja 
vireää yliopistomaailmaa" ja että "Euroopan yliopistoihin on saatava huippuosaamista 
osaamisyhteiskuntaa tukevien prosessien tehostamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla". 
Siinä mainitaan myös tarve vahvistaa tätä yliopistojen roolia niiden kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi unionin ulkopuolisten ja eniten kehittyneiden maiden suhteen. Näillä seikoilla 
pyritään korostamaan eurooppalaisten yliopistojen asemaa erityisohjelmassa "Yhteistyö".

Tarkistus 10
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

(9 b) "Yhteistyö" -erityisohjelman on 
lisättävä EU:n maiden ja alueiden 
koheesiota tieteen ja teknologian alalla, 
minkä vuoksi sen on tuettava eri alueiden 
välisen teknologisen kuilun kaventamista.

Perustelu

Euroopan unionin peruspolitiikkojen eli alueiden välisten koheesiopolitiikkojen on oltava 
mukana kaikissa muissa eurooppalaisissa politiikoissa, myös tiede-, teknologia- ja 
innovaatiopolitiikoissa. Näin erityisohjelman "Yhteistyö" on tuettava unionin maiden ja 
alueiden välisen teknologisen kuilun kaventamista.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Puiteohjelman olisi edistettävä 
kestävää kehitystä. 

(10) "Yhteistyö" -erityisohjelman ja 
yleensä koko seitsemännen puiteohjelman 
olisi edistettävä kestävää kehitystä.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa pyritään sisällyttämään horisontaalinen lähestymistapa, jotta kaikkia 
erityisohjelmaan ja seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyviä näkökohtia käsiteltäisiin 
kestävän kehityksen edistämisen tavoitteen näkökulmasta Lissabonin strategian mukaisesti.
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Tarkistus 12
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) "Yhteistyö" -erityisohjelman on 
tuettava tieteen ja teknologian 
tunnetuksitekemistä tavoitteena lähentää 
tiedettä ja teknologiaa yhteiskuntaan.

Perustelu

Tiede ja teknologia ovat tärkeä osa 2000-luvun kulttuuria, minkä vuoksi myös tämän 
ohjelman toimien on tuettava tieteen lähentämistä yhteiskuntaan.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

(10 b) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston sopimus rahoituskehyksestä 
kaudelle 2007–2013 ei tarjoa taloudellisia 
resursseja "Yhteistyö" -erityisohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja siksi 
rahoituskehyksen tarkistuksessa 
vuonna 2009 on pyrittävä antamaan uusi 
ehdotus, joka vastaa unionin pyrkimyksiä.

Perustelu

Joulukuussa 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto osoitti summan, joka on lähes 
30 prosenttia alle alkuperäisen ehdotuksen. Myöhemmin neuvoston ja Euroopan parlamentin 
sopimuksessa rahoituskehyksestä 2007–2013 osoitettiin seitsemännen puiteohjelman 
määrärahoiksi sama summa. Tämän vuoksi myös erityisohjelman määrärahat vähenevät.

Neuvoston ja parlamentin sopimukseen sisältyy kuitenkin ehdotus yhteisön budjetin 
tarkistamiseksi 2009. Silloin komission ja neuvoston on sovittava parlamentin kanssa siitä, 
että määrärahoja voidaan olennaisesti lisätä.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Olisi varmistettava, että
puiteohjelman varainhoito on moitteetonta 
ja että puiteohjelma on toteutukseltaan 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen ja helposti kaikkien 

(11) Komissio sitoutuu varmistamaan
puiteohjelman ja "Yhteistyö" -
erityisohjelman moitteettoman 
varainhoidon ja molempien toteutuksen 
sekä avoimuuden, selkeyden ja sen, että 
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osallistujien hyödynnettävissä, Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
soveltamissäännöistä 23 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 
sekä niiden mahdollisten tulevien 
muutosten mukaisesti.

ne ovat mahdollisimman yksinkertaisesti 
ja tehokkaasti helposti kaikkien 
osallistujien hyödynnettävissä, Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
soveltamissäännöistä 23 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 
sekä niiden mahdollisten tulevien 
muutosten mukaisesti. 

Perustelu

Tämän periaatteen on sisällyttävä selkeämmin tämän erityisohjelman johdanto-osan 
kappaleisiin.

Tarkistus 15
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Rahoituksen määrää tarkistetaan vuonna 
2009 tehtävän rahoituskehyksen 
tarkistuksen jälkeen.

Perustelu

Joulukuussa 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto osoitti summan, joka on lähes 
30 prosenttia alle alkuperäisen ehdotuksen. Myöhemmin neuvoston ja Euroopan parlamentin 
sopimuksessa rahoituskehyksestä 2007–2013 osoitettiin seitsemännen puiteohjelman 
määrärahoiksi sama summa. Tämän vuoksi myös erityisohjelman määrärahat vähenevät.

Neuvoston ja parlamentin sopimukseen sisältyy kuitenkin ehdotus yhteisön budjetin 
tarkistamiseksi 2009. Silloin komission ja neuvoston on sovittava parlamentin kanssa siitä, 
että määrärahoja voidaan olennaisesti lisätä.

Tarkistus 16
6 artiklan 2 kohta

2. Työohjelmassa otetaan huomioon 
olennaiset tutkimustoimet, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 

2. Työohjelmassa otetaan huomioon 
olennaiset tutkimustoimet, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 
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sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta, ja siinä tehdään 
suosiolliseksi niiden koordinointi ja 
vastavuoroinen vahvistaminen 
työohjelman toimien kanssa. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

Perustelu

T&K:n alan yhteisön toimien rakenteellisen luonteen vahvistamiseksi ja niiden vaikutuksen 
optimoimiseksi tuettujen toimien on myötävaikutettava kansallisten toimien koordinoinnin 
helpottamiseen ja niiden vaikutuksen vahvistamiseen yhteisön laajuisesti.

Tarkistus 17
6 artiklan 3 kohta

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa sekä 
valittaessa tuettavat hankkeet. Perusteita 
ovat laadukkuus, vaikutukset ja toteutus; 
ne muodostavat kehyksen, jonka puitteissa 
työohjelmassa voidaan määrittää 
tarkentavia tai täydentäviä lisävaatimuksia, 
painotuksia ja pistekynnyksiä.

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa sekä 
valittaessa tuettavat hankkeet. Perusteita 
ovat tieteellinen ja tekninen laadukkuus, 
vaikutukset taloudelliseen ja sosiaalisen 
kehitykseen sekä toteutuksen laatu ja 
tehokkuus, mukaan lukien resurssien 
käytön tehokkuus; ne muodostavat 
kehyksen, jonka puitteissa työohjelmassa 
voidaan määrittää tarkentavia tai 
täydentäviä lisävaatimuksia, painotuksia ja 
pistekynnyksiä.

Perustelu

On syytä eritellä selkeämmin perusteet hankkeiden valinnalle, etenkin perusteet, jotka 
koskevat tieteellistä ja teknistä laadukkuutta, vaikutuksia taloudelliseen ja sosiaaliseen 
kehitykseen ja toteutuksen tehokkuutta, varsinkin resurssien käytön tehokkuutta tavoitteena 
saavuttaa investoinnista parempi palaute asettamalla etusijalle ne ryhmät, jotka samalla 
tuella ottavat käyttöön enemmän resursseja. 

Tarkistus 18
7 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma;

a) vahvistettaessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu työohjelma, mukaan lukien 
välineet, joita käytetään painopisteiden 
perustana, kaikki myöhemmät 



PE 368.072v03-00 14/125 PR\613357FI.doc

FI

mukautukset, joita tehdään niiden käyttöä 
varten, ehdotuspyyntöjen sisältö sekä 
sovellettavat valinta- ja arviointiperusteet; 

Perustelu

Jotta 8 artiklaa voidaan soveltaa paremmin, on syytä mainita nämä seikat. 

Tarkistus 19
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
1. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
Euroopan parlamentille erityisohjelman 
täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä ja 
antaa sille kaikki tiedot, joita ohjelman 
asianmukaista seurantaa varten tarvitaan.
2. Parlamentti antaa lausunnon:
a) edellä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta työohjelmasta ja
b) tehtäessä muutoksia liitteen II 
mukaiseen rahoituksen kokonaismäärän 
ohjeelliseen jakautumiseen.

Perustelu

Jos perustamissopimuksessa vahvistetaan, että EP:tä on kuultava erityisohjelman 
hyväksymisestä, on loogista että sitä kuullaan myös työohjelmasta ja kaikista muutoksista 
liitteen II mukaiseen rahoituksen kokonaismäärän ohjeelliseen jakautumiseen.

Tarkistus 20
Liite I, 5 a kohta (uusi) 

Kiinnitetään erityistä huomiota Euroopan 
unionin maiden ja alueiden koheesion 
lisäämiseen tieteen ja teknologian alalla 
huomioiden varsinkin toimet, joilla 
voidaan kaventaa eri alueiden välistä 
teknologista kuilua kannustamalla 
eriytetysti kaikentasoisten yritysten 
teknologiakapasiteetteja. Tätä varten 
puiteohjelman toimet suunnitellaan 
yhdessä komission muiden politiikkojen 
toimintalinjojen kanssa, etenkin 
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aluepolitiikan ja kilpailu- ja 
innovaatiopolitiikan kanssa.

Perustelu

Alueiden välinen koheesiopolitiikka on yksi unionin peruspolitiikkoja ja näin ollen sen on 
oltava mukana kaikissa muissa eurooppalaisissa politiikoissa. Euroopan maiden ja alueiden 
väliset teknologiset erot eli teknologiakuilu on yleensä suurempi kuin taloudelliset erot tai 
erot elämän laadussa. Ohjelmassa "Yhteistyö" on ehdottomasti edistettävä erojen 
vähentämistä yritysten teknologisissa kyvyissä unionin maiden ja alueiden välillä sopimalla 
tätä varten yhteisiä toimia alueellisten politiikkojen kanssa.     

Tarkistus 21
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Monitieteinen ja poikkialainen tutkimus sekä yhteiset ehdotuspyynnöt, 1 kohta, 
Johdantokappale

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
ovat poikkialaisia. Tällaisia voivat olla 
muun muassa meritieteet ja -teknologiat. 
Tutkimus- ja teknologia-aiheita, jotka ovat 
tärkeitä useamman kuin yhden aihealueen 
kannalta, voidaan tarkastella yhteisesti eri 
aihealueiden rajojen yli. Näin edistetään 
monitieteisyyttä. Poikkialaisten toimien 
toteutuksessa:

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
sijoittuvat useille eri aihealueille. Tällaisia 
voivat olla muun muassa meritieteet ja -
teknologiat sekä matkailuteknologiat. 
Tutkimus- ja teknologia-aiheita, jotka ovat
tärkeitä useamman kuin yhden aihealueen 
kannalta, voidaan tarkastella yhteisesti eri 
aihealueiden rajojen yli. Näin edistetään 
monitieteisyyttä. Poikkialaisten toimien 
toteutuksessa:

Perustelu

Matkailuala ja siitä johdettu teknologia on oiva esimerkki tutkimuksen poikkialaisen 
lähestymistavan tarpeesta. Matkailutoiminnan vaikutusten lisäksi on otettava huomioon muita 
näkökohtia, kuten rannikon kestävyys, vesihuoltolaitteistojen vaikutukset, 
jätteidenkäsittelylaitosten toiminnan vuorovaikutus luonnonalueiden ja asuinalueiden kanssa 
jne.

Tarkistus 22
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Monitieteinen ja poikkialainen tutkimus sekä yhteiset ehdotuspyynnöt, 1 a kohta (uusi)

Työohjelmassa vahvistetaan erityisiä 
toimia, joilla edistetään monitieteellisyyttä 
aihekohtaisten painopisteiden sisällä ja 
niiden kesken etenkin erityisten 
ehdotuspyyntöjen kautta. 



PE 368.072v03-00 16/125 PR\613357FI.doc

FI

Perustelu

Työohjelmassa on syytä asettaa mekanismit ja välineet, joita käytetään monitieteellisyyden 
edistämiseksi, varsinkin erityiset ehdotuspyynnöt, jotka vahvistetaan kunkin aihekohtaisen 
painopisteen sisällä, sekä painopisteiden väliset yhteiset ehdotuspyynnöt. 

Tarkistus 23
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Monitieteinen ja poikkialainen tutkimus sekä yhteiset ehdotuspyynnöt, 2 kohta

Koordinoinnista tämän erityisohjelman 
aihealueiden ja seitsemännen
puiteohjelman muiden erityisohjelmien 
toimien, kuten "Valmiudet"-
erityisohjelman tutkimusinfrastruktuureja 
koskevien toimien, välillä huolehtii 
Euroopan komissio.

Koordinoinnista tämän erityisohjelman 
aihealueiden ja seitsemännen 
puiteohjelman muiden erityisohjelmien 
toimien, kuten "Valmiudet"-
erityisohjelman tutkimusinfrastruktuureja 
koskevien toimien, välillä huolehtii 
Euroopan komissio. Työohjelmassa 
identifioidaan toimet, joita on 
koordinoitava erityisesti muiden 
erityisohjelmien kanssa, ja vahvistetaan 
soveliaat mekanismit, jotta koordinointi 
olisi tehokasta.

Perustelu

On kiinnitettävä erityistä huomiota erityisohjelman tutkimustoimien ja muiden 
erityisohjelmien tutkimustoimien koordinaatioon. Näin helpotetaan ohjelmien toteutusta, 
levittämistä ja hyödyntämistä. 

Tarkistus 24
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 1 kohta

Jotta voitaisiin varmistaa, että aihealueet 
ovat jatkuvasti relevantteja alan 
toimijoiden kannalta, tukeudutaan muiden 
tietolähteiden ohella ”eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen” (European 
Technology Platforms) tekemään työhön. 
Näin erityisohjelmalla edistetään 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimien strategisten tutkimuslinjausten 
toteutusta niiltä osin kuin näistä 
linjauksista on saatavissa aidosti lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Tutkimustarpeet, jotka 
on yksilöity tähän mennessä laadituissa
strategisissa tutkimuslinjauksissa, on jo 

Jotta voitaisiin varmistaa, että aihealueet 
ovat jatkuvasti relevantteja alan 
toimijoiden kannalta, tukeudutaan muiden 
tietolähteiden ohella ”eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen” (European 
Technology Platforms) tekemään työhön. 
Näin erityisohjelmalla edistetään 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimien strategisten tutkimuslinjausten 
toteutusta niiltä osin kuin näistä 
linjauksista on saatavissa aidosti lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Seitsemännen 
puiteohjelman hallinnoinnin yhteydessä 
on aloitteen uutuuden mukaisesti 
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yleisellä tasolla paljolti sisällytetty 
jäljempänä esitettäviin yhdeksän 
aihealueen määrittelyihin. Niiden 
yksityiskohtainen tekninen sisältö otetaan 
huomioon myöhemmin laadittaessa 
seikkaperäistä työohjelmaa 
ehdotuspyyntöjä varten.

kehitettävä uusia 
koordinointimekanismeja strategisten 
tutkimuslinjausten ehdotusten välillä 
aihekohtaisten painopisteiden tasolla ja 
yleisellä tasolla siten, että helpotetaan 
niiden täytäntöönpanon mahdollista 
koordinointia ja integraatiota. Koska 
teknologiayhteisöjä on 
kolmisenkymmentä, on varmistettava 
kriteerien yhdenmukaisuus ja toimien 
optimointi ottaen erityisesti huomioon, 
että ne edustavat teollisuuden visiota ja 
sitoumuksia. Niiden yksityiskohtainen 
tekninen sisältö otetaan huomioon 
myöhemmin laadittaessa seikkaperäistä 
työohjelmaa ehdotuspyyntöjä varten. 
Erityisohjelmassa huolehditaan myös siitä, 
että aihealueet ovat jatkuvasti relevantteja 
EU:n politiikan ja säännösten laatimisen, 
täytäntöönpanon ja arvioinnin kannalta.

Perustelu

Teknologiayhteisöt ovat uusi aloite seitsemännen puiteohjelman toimien kilpailukyvyn 
parantamisen edistämiseksi ja teollisuuden ottamiseksi mukaan tutkimuksen ja kehityksen 
yksityisen investoinnin lisäämiseen. Koska kyseessä ovat uudet teollisuuden 
kuulemismekanismit on varmistettava strategisten tutkimuslinjausten 
täytäntöönpanoehdotusten johdonmukaisuus ja hallinnointikyky sekä aihekohtaisten 
painopisteiden että kokonaisuuden tasolla.  Erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden välisiin 
mahdollisiin synergioihin resurssien päällekkäisen käytön välttämiseksi ja monitieteellisyyden 
parantamiseksi.

Tarkistus 25
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 3 kohta

Kullakin aihealueella toteutetaan 
määriteltyjen toimien lisäksi joustavasti ja 
avoimuuden periaatetta noudattaen 
erityistoimia, joilla vastataan ”esiin 
nouseviin tarpeisiin” ja ”ennakoimattomiin 
politiikkaan liittyviin tarpeisiin”. Tällaiset 
toimet takaavat yksinkertaisen, yhtenäisen 
ja koordinoidun lähestymistavan koko 
erityisohjelmassa. Samoin ne 
mahdollistavat rahoituksen eri aihealueita 
yhteisesti koskevalle tai aihealueiden 
ulkopuolelle sijoittuvalle poikkitieteiselle 

Kullakin aihealueella toteutetaan 
määriteltyjen toimien ja myös 
painopistealueiden lisäksi joustavasti ja 
avoimuuden periaatetta noudattaen 
erityistoimia, joilla vastataan ”esiin 
nouseviin tarpeisiin” ja ”ennakoimattomiin 
politiikkaan liittyviin tarpeisiin”. Tällaiset 
toimet takaavat yksinkertaisen, yhtenäisen 
ja koordinoidun lähestymistavan koko 
erityisohjelmassa. Samoin ne 
mahdollistavat rahoituksen eri aihealueita 
yhteisesti koskevalle tai aihealueiden 
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tutkimukselle. ulkopuolelle sijoittuvalle poikkitieteiselle 
tutkimukselle.

Perustelu

Politiikkojen tieteellistä tukea on annettava myös painopistealueiden ulkopuolella.

Tarkistus 26
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 
Muuttuvien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen, 3 kohta, 2 alakohta

• Ennakoimattomat politiikkaan liittyvät 
tarpeet. Tavoitteena on kyetä vastaamaan 
joustavasti puiteohjelman toteutuksen 
aikana syntyviin uusiin politiikan 
tarpeisiin. Näitä voivat aiheuttaa 
esimerkiksi nopeaa reagointia vaativat 
odottamattomat kehityskulut tai 
tapahtumat, kuten uudet epidemiat, 
elintarvikkeiden turvallisuudessa ilmenevät 
ongelmat, luonnonkatastrofien edellyttämät 
toimet tai avustustoimet. 
Ennakoimattomiin tarpeisiin liittyvät 
toimet toteutetaan kiinteässä yhteydessä 
asianomaisiin EU:n politiikan lohkoihin. 
Vuotuista työohjelmaa voidaan muuttaa, 
jos ilmenee pikaisia toimia vaativia 
tutkimustarpeita.

• Ennakoimattomat politiikkaan liittyvät 
tarpeet. Tavoitteena on kyetä vastaamaan 
joustavasti puiteohjelman toteutuksen 
aikana syntyviin uusiin politiikan 
tarpeisiin, joista päätetään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa. Näitä voivat 
aiheuttaa esimerkiksi nopeaa reagointia 
vaativat odottamattomat kehityskulut tai 
tapahtumat, kuten uudet epidemiat, 
elintarvikkeiden turvallisuudessa ilmenevät 
ongelmat, luonnonkatastrofien edellyttämät 
toimet tai avustustoimet. 
Ennakoimattomiin tarpeisiin liittyvät 
toimet toteutetaan kiinteässä yhteydessä 
asianomaisiin EU:n politiikan lohkoihin. 
Vuotuista työohjelmaa voidaan muuttaa, 
jos ilmenee pikaisia toimia vaativia 
tutkimustarpeita. Tulosten levittäminen, 
tietämyksen siirto ja eri toimijoiden 
laajempi osallistaminen

Perustelu

Jäsenvaltioiden on oltava mukana päätösprosessissa, joka koskee uusia ennakoimattomia 
politiikan tarpeita, joita syntyy.

Tarkistus 27
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Tulosten 

levittäminen, tietämyksen siirto ja eri toimijoiden laajempi osallistaminen, 1 kohta, 
Johdantokappale

Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja tutkimustulosten siirtoa 
muun muassa päätöksentekijöiden 
käyttöön. Tarkoituksena on, että tieto 
EU:ssa tehtävän tutkimuksen tuloksista 
leviäisi paremmin ja tuloksia 

Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja siirtoa sekä
tutkimustulosten hyödyntämistä muun 
muassa päätöksentekijöiden käyttöön. 
Tarkoituksena on, että tieto EU:ssa 
tehtävän tutkimuksen tuloksista leviäisi 
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hyödynnettäisiin tehokkaammin. Tähän 
pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumis- ja välitystoimia, 
seminaareja ja muita tapahtumia, 
käyttämällä apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita sekä ylläpitämällä sähköisiä 
tietopalveluja. Tietämyksen siirto ja 
tutkimustulosten levittäminen toteutetaan 
kullakin aihealueella:

paremmin, tuloksia hyödynnettäisiin 
tehokkaammin ja vaikutus olisi suurempi. 
Tähän pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumis- ja välitystoimia, 
seminaareja ja muita tapahtumia, 
käyttämällä apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita sekä ylläpitämällä sähköisiä 
tieto- ja neuvontapalveluja. Tietämyksen 
siirto ja tutkimustulosten levittäminen 
toteutetaan kullakin aihealueella:

Perustelu

Tutkimustoiminnan tehokasta hyödyntämistä varten on otettava mukaan tutkimustoiminnan 
hyväksikäytön näkymät. 

Tarkistus 28
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Tulosten 
levittäminen, tietämyksen siirto ja eri toimijoiden laajempi osallistaminen, 1 kohta, 2 alakohta

– tarjoamalla hankkeille ja konsortioille 
kohdennetusti apua sellaisen osaamisen 
hankkimisessa, jonka avulla voidaan 
optimoida tulosten käyttö; 

– tarjoamalla hankkeille ja konsortioille 
kohdennetusti apua sellaisen osaamisen ja 
resurssien, varsinkin taloudellisten,
hankkimisessa, jonka avulla voidaan 
optimoida tulosten käyttö;

Perustelu

On tuettava sellaisten esteiden vähentämistä, joita tutkijat kohtaavat etsiessään rahoitusta, 
jota tarvitaan tuloksien kaupallistamiseksi. 

Tarkistus 29
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Tulosten 

levittäminen, tietämyksen siirto ja eri toimijoiden laajempi osallistaminen, 2 kohta

Tulosten levittäminen ja tietämyksen siirto 
toteutetaan koordinoidusti koko 
puiteohjelmassa. Lisäksi kilpailukykyä ja 
innovaatioita koskevassa ohjelmassa 
toteutetaan täydentäviä toimia, joilla 
tuetaan innovointia. Erityisesti 
tutkijanurien edistämiseksi hyödynnetään 
mahdollista synergiaa koulutuksen ja 
tutkimuksen välillä ja määritetään hyviä 
toimintatapoja. 

Tulosten levittäminen ja tietämyksen 
siirron edistäminen sekä tietämyksen 
hyödyntäminen toteutetaan koordinoidusti 
koko puiteohjelmassa sellaisen 
integroidun strategian toteuttamisen ja 
jatkuvan seurannan kautta, joka on 
synergiassa kilpailukykyä koskevassa 
ohjelmassa toteutettavien sellaisten 
täydentävien toimien kanssa, joilla tuetaan 
innovointia. Erityisesti tutkijanurien ja 
tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi 
hyödynnetään mahdollista synergiaa 
koulutuksen ja tutkimuksen välillä ja 
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määritetään hyviä toimintatapoja.

Tämän erityisohjelman toimien 
koordinointia aluekehityspolitiikan 
perusvälineen eli rakennerahastojen 
kanssa edistetään.  Tätä varten komissio 
tarkistaa molempien ohjelmien 
soveltamissäännöt siten, että eliminoidaan 
esteet, jotka haittaavat kunkin toimen 
perusperiaatteiden asianmukaista 
yhteistyötä ja täydentävyyttä. "Yhteistyö"
-erityisohjelman toimien 
ehdotuspyyntöihin sisältyvät 
asianmukaiset lausekkeet, jotta tätä 
resurssien lähentymistä helpotettaisiin.  
Osallistumissääntöihin sisältyy näiden 
kahden ohjelman koordinaatio.

Perustelu

Tutkimukseen ja kehitykseen käytetyt rakennerahastot ovat vahvistaneet tutkimus- ja 
kehitysrakenteita resurssien alueellisen jaon pohjalta peruskonvergenssikriteerien myötä. 
Puiteohjelmien määrärahoilla on rahoitettu ennen kaikkea tutkimustoimintaa 
huippuosaamisen, kilpailukyvyn ja maiden välisen yhteistyön pohjalta.

Molempien perusteiden itsenäinen ja koordinoimaton soveltaminen on aiheuttanut 
huomattavaa toiminnallisuuden puutetta rakenteen ja toimen välillä. 

Näin ollen "Yhteistyö" -ohjelmaa on koordinoitava rakennerahastojen kautta toteutettavien 
toimien kanssa.

Tarkistus 30
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Pk-

yritysten osallistuminen

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistuminen pyritään
optimoimaan kaikilla aihealueilla 
erityisesti parantamalla rahoitus- ja 
hallintomenettelyjä ja lisäämällä 
joustavuutta sopivan rahoitusjärjestelyn 
valinnassa. Lisäksi erityisohjelman 
aihealueiden sisältöä kehitettäessä otetaan 
huomioon pk-yritysten tutkimustarpeet ja -
potentiaali, ja työohjelmassa määritetään 
tutkimusalueita, jotka ovat erityisen 
tärkeitä pk-yritysten kannalta. Toimet, 
joilla tuetaan pk-yrityksiä tai pk-yritysten 
toimialajärjestöjä hyödyttävää tutkimusta, 
sisältyvät varsinaisesti ”Valmiudet”-

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistuminen pyritään 
optimoimaan kaikilla aihealueilla 
erityisesti parantamalla rahoitus- ja 
hallintomenettelyjä ja lisäämällä 
joustavuutta sopivan rahoitusjärjestelyn 
valinnassa ja toteuttamalla erityisiä 
kannustustoimia pk-yritysten tehokasta 
osallistumista varten. Lisäksi 
erityisohjelman aihealueiden sisältöä 
kehitettäessä otetaan huomioon pk-
yritysten, myös teknologisesti heikompien,
tutkimustarpeet ja -potentiaali. 
Työohjelmassa ja pk-yritysten 
osallistumista koskevan integroidun 
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erityisohjelmaan. Lisäksi erillisessä
kilpailukykyä ja innovointia koskevassa 
ohjelmassa rahoitetaan toimia, joilla 
edistetään pk-yritysten osallistumista koko 
puiteohjelmaan.

edistämisohjelman puitteissa määritetään 
tätä varten konkreettisia toimia, mukaan 
lukien pk-yritysten erityisiin tarpeisiin 
mukautettujen ehdotuspyyntöjen 
julkaiseminen, sekä tutkimusalueita, jotka 
ovat erityisen tärkeitä pk-yritysten 
kannalta.  Toimet, joilla tuetaan pk-
yrityksiä tai pk-yritysten toimialajärjestöjä 
hyödyttävää tutkimusta, sisältyvät 
varsinaisesti ”Valmiudet”-
erityisohjelmaan. Näitä toimia 
täydennetään ja niitä koordinoidaan 
niiden toimien kanssa, jotka kuuluvat
kilpailukykyä ja innovointia koskevaan 
ohjelmaan, pk-yritysten osallistumisen 
edistämiseksi koko puiteohjelmaan.

Perustelu

Pk-yritysten innovointipotentiaalin riittävän käyttöönoton saavuttaminen kaikilla teema- ja 
aihealueilla edellyttää, että laaditaan erityinen strategia, jota toteutetaan ja jota arvioidaan 
säännöllisesti potentiaalin hyödyntämiseksi. Erityisesti on turvauduttava tarvittaessa 
sellaisten ehdotuspyyntöjen julkaisemiseen, jotka on mukautettu niiden erityistarpeisiin, 
mukaan lukien sellaisten pk-yritysten tarpeet, jotka toimivat vähemmän teknologisilla aloilla.  
Näiden alojen teknologinen vahvistaminen on erittäin tärkeää kasvun ja työllisyyden 
edistämiseksi EU:ssa. 

Tarkistus 31
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Pk-

yritysten osallistuminen, 1 a–d kohta (uusi)

"Valmiudet"-erityisohjelman pk-
yrityksille tarkoitettujen erityisten toimien 
lisäksi yleisesti tavoitteena on osoittaa 
vähintään 20 prosenttia "Yhteistyö" -
erityisohjelman kaikkien aihealueiden 
budjetista pk-yrityksille.
Pk-yritysten osallistumista helpotetaan 
klustereiden kautta ensisijaisten aihe-
alueiden ja teknologiayhteisöjen 
hankkeissa.
Hankkeille, joihin pk-yrityksiä osallistuu, 
pyritään etsimään mahdollisimman paljon 
rahoitusta kaikista yhteisön rahastoista, 
myös Euroopan investointipankilta ja 
Euroopan investointirahastolta.
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Vastaavasti erityisohjelma tarjoaa 
taloudellista tukea, jonka tavoitteena on 
kattaa riski, joka liittyy pk-yritysten 
osallistumiseen hankkeisiin siten, että pk-
yrityksiltä ei tarvitse pyytää 
pankkivakuuksia.

Perustelu

Pk-yritysten osallistumista on kannustettava konkreettisilla toimilla edistämällä klusterien 
muodostamista. Näiden toimien tehokkuuden vuoksi tarvitaan taattua vähimmäisbudjettia, 
joka sitoo rahoituksen tehokkaaseen hallinnointiin ja tukeen. 

Tarkistus 32
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Eettiset 

näkökohdat, 1 kohta

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. Viimeksi mainittuja 
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 sekä Maailman 
terveysjärjestön WHO:n asiaan liittyvät 
päätöslauselmat.

Tämän erityisohjelman täytäntöönpanossa 
ja siihen perustuvassa tutkimustoiminnassa 
on noudatettava eettisiä perusperiaatteita ja 
huolehdittava, ettei harjoiteta tieteellistä 
vilppiä. 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, 
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
Yksittäisen tieteellisen vilpin tapaukset voivat johtaa tiedemiesten ja heidän toimintansa 
uskottavuuden ja luotettavuuden puutteeseen.
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On syytä varmistaa, että tässä erityisohjelmassa vahvistetaan toimia näiden huonojen 
käytäntöjen välttämiseksi toimissa, joita ohjelmasta rahoitetaan. On poistettava kaikki 
epäilykset siitä, ettei tieteellinen yritys pelaa puhdasta peliä.

Tarkistus 33
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Tutkimusyhteistyö, 1 a kohta (uusi) 

EU:n tieteellisten ja teknologisten 
perustojen vahvistamiseksi yliopistoilla on 
oltava olennainen rooli tieteen ja 
teknologian huippututkimuksen 
perusoppilaitoksina ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomisessa.

Perustelu
Komission myöntää tiedonannossaan "Yliopistojen rooli tietojen ja taitojen Euroopassa" 
(KOM(2003)0058), että "Euroopan yliopistoihin on saatava huippuosaamista 
osaamisyhteiskuntaa tukevien prosessien tehostamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla". 
Siinä mainitaan myös tarve vahvistaa tätä yliopistojen roolia niiden kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi eniten kehittyneiden maiden suhteen. Näillä seikoilla pyritään korostamaan 
eurooppalaisten yliopistojen asemaa puiteohjelmassa.

Tarkistus 34
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Yhteiset 

teknologia-aloitteet

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että on 
perusteltua muodostaa pitkäaikaisia 
julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään pääasiassa 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn 
alan tutkimuksesta, yhdistetään yksityisen 
sektorin investointeja sekä kansallista ja 
EU:n antamaa julkista rahoitusta, mukaan 
luettuina tutkimuspuiteohjelmasta 
annettavat avustukset sekä Euroopan 
investointipankin lainarahoitus. Yhteisistä 
teknologia-aloitteista tehdään päätökset 
erillisten ehdotusten perusteella (esim. 
EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan 
nojalla).

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että on 
perusteltua muodostaa pitkäaikaisia 
julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään pääasiassa 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn 
alan tutkimuksesta, on yhdistettävä
yksityisen sektorin investointeja sekä 
kansallista ja EU:n antamaa julkista 
rahoitusta, mukaan luettuina 
pääomapanostus ja
tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset. Seitsemännen puiteohjelman 
ja Euroopan investointipankin 
lainarahoituksen mekanismit on 
järjestettävä siten, että helpotetaan 
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Euroopan investointitipankin 
osallistumista yhteisyrityksiin, jotka ovat 
vastuussa yhteisistä teknologia-aloitteista.
Näistä annetaan erilliset ehdotukset (esim. 
perustamissopimuksen 171 artiklan 
nojalla).

Määritettäessä yhteisiä teknologia-aloitteita 
sovelletaan tiettyjä kriteerejä, jotka ovat:

Määritettäessä yhteisiä teknologia-aloitteita 
sovelletaan tiettyjä kriteerejä, jotka ovat:

– Euroopan tason toimenpiteistä saatava 
lisäarvo;

Euroopan tason toimenpiteistä saatava 
lisäarvo asetetulle tavoitteelle;

– todiste julkisen ja yksityisen sektorin 
liitosta; 

– tavoitellun päämäärän määrittelyn 
tarkkuus ja selkeys;

– tavoitellun päämäärän määrittelyn 
tarkkuus ja selkeys;

– niiden rahoitus- ja muiden resurssien 
määrä, jotka teollisuus sitoutuu 
panostamaan;

– niiden rahoitus- ja muiden resurssien 
määrä, jotka teollisuus sitoutuu 
panostamaan;

– taloudellista kilpailukykyä ja kasvua 
edistävien vaikutusten suuruus;

– taloudellista kilpailukykyä ja kasvua 
edistävien vaikutusten suuruus;

– vaikutukset laajempien poliittisten 
tavoitteiden kannalta;

– vaikutukset laajempien poliittisten 
tavoitteiden kannalta;

– mahdollisuudet edesauttaa kansallisen 
lisätuen saamista sekä vaikuttaa lisäävästi 
teollisuuden nykyiseen tai tulevaan 
rahoitukseen;

– mahdollisuudet edesauttaa kansallisen 
lisätuen saamista sekä vaikuttaa lisäävästi 
teollisuuden nykyiseen tai tulevaan 
rahoitukseen;

– vaikeudet saavuttaa tavoitetta nykyisin 
käytössä olevilla välineillä.

– vaikeudet saavuttaa tavoitetta nykyisin 
käytössä olevilla välineillä.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
yhteiset teknologia-aloitteet ovat kaiken 
kaikkiaan sopusoinnussa ja koordinoituja 
samoilla aloilla toteutettavien kansallisten 
ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Lisäksi 
aloitteisiin pyritään saamaan mukaan pk-
yrityksiä silloin kun se on tarpeen.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
yhteiset teknologia-aloitteet ovat kaiken 
kaikkiaan sopusoinnussa ja koordinoituja 
samoilla aloilla toteutettavien kansallisten 
ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Lisäksi 
aloitteisiin pyritään saamaan mukaan pk-
yrityksiä silloin kun se on tarpeen 
edistämällä sellaisiin yhteisyrityksiin 
osallistumisen vähimmäispääoman 
vähentämistä, jotka vastaavat yhteisistä 
teknologia-aloitteista. 

Ensimmäiset yhteiset teknologia-aloitteet 
luetellaan liitteessä III. Niistä annetaan 
erilliset ehdotukset (esim. 
perustamissopimuksen 171 artiklan 
nojalla). Lisää yhteisiä teknologia-aloitteita 
voidaan määrittää edellä esitettyjen 

Ensimmäiset yhteiset teknologia-aloitteet 
luetellaan liitteessä III. Niistä annetaan 
erilliset ehdotukset (esim. 
perustamissopimuksen 171 artiklan 
nojalla). 
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kriteerien pohjalta, ja niitä voidaan 
ehdottaa seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanon kuluessa.

Lisää yhteisiä teknologia-aloitteita voidaan 
määrittää edellä esitettyjen kriteerien 
pohjalta, ja niitä voidaan ehdottaa 
seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanon kuluessa. Painopisteet 
niiden täytäntöönpanoa varten 
vahvistetaan hallinnointinäkökohtien 
vakauttamisen pohjalta. Koska yhteiset 
teknologia-aloitteet ovat uusia teknisen ja 
taloudellisen hallinnoinnin ja 
osallistumisen välineitä "Yhteistyö" -
erityisohjelmassa, komission on luotava 
hallinnointimekanismit, joilla taataan 
kriteerien täyttäminen ja painopisteiden 
avoimuus, ja raportoitava kaikesta tästä 
säännöllisesti Euroopan parlamentille.

Perustelu
Yhteiset teknologia-aloitteet ovat seitsemännen puiteohjelman uusi väline, joita toteutetaan 
171 artiklan perusteella ja jotka edellyttävät yhteisyritysten luomista. Tämän vuoksi on 
tärkeää varmistaa julkisen ja yksityisen sektorin osallistumista yhteisyrityksen pääomaan 
koskevat näkökohdat painopisteiden määrittämiseksi.

Tarkistus 35
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, Muihin 

kuin yhteisön tutkimusohjelmiin liittyvä koordinointi

Tässä toiminnassa käytetään kahta 
päävälinettä: ERA-NET-järjestelmää sekä 
yhteisön osallistumista jäsenvaltioiden 
yhdessä toteuttamiin kansallisiin 
tutkimusohjelmiin (perustamissopimuksen 
169 artikla). Toiminnan avulla pyritään 
myös lisäämään synergiaa ja keskinäistä 
täydentävyyttä puiteohjelman toimien ja 
valtioiden välisten rakenteiden, kuten 
EUREKAn, EIROforumin tai COSTin, 
puitteissa toteutettujen toimien välillä. 
COSTin hallinto- ja 
koordinointikustannuksiin annetaan 
rahoitustukea, jotta COSTin avulla voidaan 
jatkossakin edistää kansallista rahoitusta 
saavien tutkimusryhmien välistä 
yhteydenpitoa ja työn koordinointia. 

Tässä toiminnassa käytetään kahta 
päävälinettä: ERA-NET-järjestelmää sekä 
yhteisön osallistumista jäsenvaltioiden 
yhdessä toteuttamiin kansallisiin 
tutkimusohjelmiin (perustamissopimuksen 
169 artikla). Toiminnan avulla pyritään 
myös lisäämään synergiaa ja keskinäistä 
täydentävyyttä puiteohjelman toimien ja 
valtioiden välisten rakenteiden, kuten 
EUREKAn, EIROforumin tai COSTin, 
puitteissa toteutettujen toimien välillä 
edellyttäen, että niillä pyritään 
vahvistamaan seitsemännen 
puiteohjelman suuntaviivoja ja että ne 
sisältyvät selvästi sen ensisijaisiin 
aihealueisiin. COSTin hallinto- ja 
koordinointikustannuksiin annetaan 
rahoitustukea, jotta COSTin avulla voidaan 
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jatkossakin edistää kansallista rahoitusta 
saavien tutkimusryhmien välistä 
yhteydenpitoa ja työn koordinointia 
seitsemännen puiteohjelman tavoitteiden 
puitteissa ja lisätä muiden 
organisaatioiden osallistumista yhteisön 
tasolla.

Jos koordinointi koskee ainoastaan yhtä 
aihealuetta, sen tuki toteutetaan kiinteänä 
osana kyseisen aihealueen toimia. Jos taas 
koordinointi kattaa horisontaalisesti useita 
aihealueita, sitä tuetaan yhteisesti kaikilla 
asianomaisilla aihealueilla.

Jos koordinointi koskee ainoastaan yhtä 
aihealuetta, sen tuki toteutetaan kiinteänä 
osana kyseisen aihealueen toimia. Jos taas 
koordinointi kattaa horisontaalisesti useita 
aihealueita, sitä tuetaan yhteisesti kaikilla 
asianomaisilla aihealueilla.

Jos koordinointitoimet kuuluvat jonkin 
toisen seitsemännessä puiteohjelmassa 
toteutettavan erityisohjelman alaan, niitä 
tuetaan kyseisestä erityisohjelmasta.

Jos koordinointitoimet kuuluvat jonkin 
toisen seitsemännessä puiteohjelmassa 
toteutettavan erityisohjelman alaan, niitä 
tuetaan kyseisestä erityisohjelmasta.

ERA-NET-järjestelmän avulla kehitetään 
ja lisätään kansallisten ja alueellisten 
tutkimustoimien koordinointia:

ERA-NET-järjestelmän avulla kehitetään 
ja lisätään kansallisten ja alueellisten 
tutkimustoimien koordinointia:

– luomalla julkisrahoitteisia 
tutkimusohjelmia toteuttaville toimijoille 
puitteet toimien koordinoinnin 
tehostamiselle; tähän sisältyy tuki uusien 
ERA-NET-verkostojen luomiselle sekä jo 
olemassa olevien ERA-NET-verkostojen 
toiminnan laajentamiselle ja 
syventämiselle, joka voi tapahtua 
esimerkiksi laajentamalla niiden 
kumppanuuspohjaa sekä avaamalla 
vastavuoroisesti niiden ohjelmia; 

luomalla julkisen ja/tai yksityisen sektorin 
rahoittamia tutkimusohjelmia toteuttaville 
toimijoille puitteet toimien koordinoinnin 
tehostamiselle, mukaan lukien tuki 
teknologiayhteisöjen ja muiden julkisen ja 
yksityisen sektorin liittojen luomiselle 
laajamittaisella tutkimuksen ja kehityksen 
alalla seitsemännen puiteohjelman 
päämäärään pyrkimisen tukemiseksi; 
tähän sisältyy tuki uusien ERA-NET-
verkostojen luomiselle sekä jo olemassa 
olevien ERA-NET-verkostojen toiminnan 
laajentamiselle ja syventämiselle, joka voi 
tapahtua esimerkiksi laajentamalla niiden 
kumppanuuspohjaa sekä avaamalla 
vastavuoroisesti niiden ohjelmia; 

– antamalla EU:n lisärahoitusta niille 
osallistujille, jotka luovat yhteisen rahaston 
kansallisten ja alueellisten ohjelmiensa 
välisiä yhteisiä ehdotuspyyntöjä varten 
(”ERA-NET-PLUS”).

– antamalla EU:n lisärahoitusta niille 
osallistujille, jotka luovat yhteisten varojen 
rahaston kansallisten ja alueellisten 
ohjelmiensa välisiä yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä varten tai pyrkivät 
koordinoimaan laajamittaisia ja 
liikkeellepanevia toimia (”ERA-NET-
PLUS”).

Yhteisön osallistuminen kansallisten 
tutkimusohjelmien yhteiseen toteutukseen 

Yhteisön osallistuminen yhteisesti 
toteutettaviin kansallisiin 
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perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla 
on erityisen tärkeää laajamittaisessa 
eurooppalaisessa yhteistyössä, jota 
jäsenvaltiot, joilla on yhteisiä tarpeita ja/tai 
intressejä, toteuttavat eri kokoonpanoissa 
(”vaihtelevan geometrian” periaatteen 
mukaisesti). Tällaisia 169 artiklan nojalla 
toteutettavia toimia – joihin voi kuulua 
yhteistyö valtioiden välisten ohjelmien 
kanssa – käynnistetään aloilla, jotka 
määritetään läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa soveltaen 
seitsemännestä puiteohjelmasta tehdyssä 
päätöksessä määriteltyjä perusteita.

tutkimusohjelmiin perustamissopimuksen 
169 artiklan nojalla on erityisen tärkeää 
laajamittaisessa eurooppalaisessa 
yhteistyössä, jota jäsenvaltiot, joilla on 
yhteisiä tarpeita ja/tai intressejä, toteuttavat 
eri kokoonpanoissa (”vaihtelevan 
geometrian” periaatteen mukaisesti). 
Tällaisia 169 artiklan nojalla toteutettavia 
toimia käynnistetään aloilla soveltaen 
seitsemännestä puiteohjelmasta tehdyssä 
päätöksessä määriteltyjä perusteita.

Liitteessä IV yksilöidään joukko toimia, 
jotka voidaan toteuttaa kansallisten 
tutkimusohjelmien yhteistoteutuksena. 
Näistä on tehtävä erillinen päätös 
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla. 
Lisää toimia voidaan määrittää ja ehdottaa 
seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanon kuluessa.

Liitteessä IV yksilöidään joukko toimia, 
jotka voidaan toteuttaa kansallisten 
tutkimusohjelmien yhteistoteutuksena. 
Näistä on tehtävä erillinen päätös 
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla. 
Lisää toimia voidaan määrittää ja ehdottaa 
seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanon kuluessa.

Perustelu
Eri jäsenvaltioiden julkisten tai yksityisten tahojen kanssa toteutettavia yhteisiä aloitteita 
tuetaan silloin, kun niissä pyritään samaan päämäärään seitsemännen puiteohjelman kanssa 
eikä niissä syrjitä muita osallistujia. 
On kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten kansallisten ja alueellisten aloitteiden 
koordinointiin, joilla tuetaan laajamittaisten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöyhteisöjen 
luomista.  Näiden aloitteiden koordinointi yhteisön tasolla voi edistää sellaisen kriittisen 
massan hankkimista, jota tarvitaan uusien innovatiivisten markkinoiden kehittämiseen. 

Tarkistus 36
Liite I, Tieteelliset ja teknologiset tavoitteet sekä aihealueiden ja toimien pääpiirteet, 

Kansainvälinen yhteistyö, 3 kohta

Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan 
tämän erityisohjelman kullakin yksittäisellä 
aihealueella sekä aihealueiden rajojen yli: 

Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan 
tämän erityisohjelman kullakin yksittäisellä 
aihealueella sekä aihealueiden rajojen yli: 

• avaamalla kaikki aihealueilla toteutettavat 
toimet kaikkien kansainvälisen yhteistyön 
kumppanimaiden sekä teollistuneiden 
maiden  tutkijoille ja tutkimuslaitoksille; 
lisäksi kolmansien maiden osallistujia 
kannustetaan ponnekkaasti osallistumaan 
toimiin yksilöidyillä molempien osapuolten 
kannalta tärkeillä aloilla;

• avaamalla kaikki aihealueilla toteutettavat 
toimet kaikkien kansainvälisen yhteistyön 
kumppanimaiden sekä teollistuneiden 
maiden tutkijoille ja tutkimuslaitoksille ja 
edistämällä niiden osallistumista; lisäksi 
kolmansien maiden osallistujia 
kannustetaan ponnekkaasti osallistumaan 
toimiin yksilöidyillä molempien osapuolten 
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kannalta tärkeillä aloilla;

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa 
oleviin kahdenvälisiin 
yhteistyösopimuksiin sekä meneillään 
oleviin monenvälisiin ja kahden alueen 
välisiin vuoropuheluihin EU:n ja näiden 
maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan erityisten tarpeiden, 
mahdollisuuksien ja taloudellisen 
kehityksen tason perusteella. Tätä varten 
laaditaan kansainvälisen yhteistyön 
strategia ja toteutussuunnitelma, jossa 
määritetään aihealuekohtaisia ja 
aihealueiden rajat ylittäviä kohdennettuja 
toimia. Toimien aihealueita voivat olla 
esimerkiksi terveys, maatalous, 
puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, 
kestävä talouspolitiikka sekä tieto- ja 
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden 
yhteistyön ensisijaisia toteutusvälineitä. 
Niiden tavoitteena on erityisesti parantaa 
ehdokasmaiden, EU:n naapurimaiden, 
kehitysmaiden ja nousevan talouden 
maiden tutkimus- ja yhteistyövalmiuksia.. 
Toimista toteutetaan kohdennetut 
ehdotuspyynnöt. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että asianomaiset 
kolmannet maat ja erityisesti kehitysmaat 
pääsevät mukaan toimiin.

• toteuttamalla kullakin aihealueella 
kohdennetusti erityisiä yhteistyötoimia
kolmansien maiden kanssa, jos molemmat 
osapuolet ovat kiinnostuneita tekemään 
yksittäisiin aiheisiin liittyvää yhteistyötä. 
Erityistarpeiden ja painopistealueiden 
määritys sidotaan kiinteästi voimassa 
oleviin kahdenvälisiin 
yhteistyösopimuksiin sekä meneillään 
oleviin monenvälisiin ja kahden alueen 
välisiin vuoropuheluihin EU:n ja näiden 
maiden tai maaryhmien välillä. 
Painopisteet määritetään kunkin alueen tai 
maan erityisten tarpeiden, 
mahdollisuuksien ja taloudellisen 
kehityksen tason perusteella. Tätä varten 
laaditaan kansainvälisen yhteistyön 
strategia, mukaan lukien alueellisten 
painopisteiden määritys, ja 
toteutussuunnitelma, jossa määritetään 
aihealuekohtaisia ja aihealueiden rajat 
ylittäviä kohdennettuja toimia. Toimien 
aihealueita voivat olla esimerkiksi terveys, 
maatalous, puhtaanapito, vesihuolto, 
elintarvikevarmuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, energia, ympäristö, 
kalastus, vesiviljely ja luonnonvarat, 
kestävä talouspolitiikka sekä tieto- ja 
viestintäteknologia. Nämä kohdennetut 
toimet ovat EU:n ja kyseisten maiden ja 
alueiden yhteistyön ensisijaisia 
toteutusvälineitä. Niiden tavoitteena on 
erityisesti parantaa ehdokasmaiden, EU:n 
naapurimaiden, kehitysmaiden ja nousevan 
talouden maiden tutkimus- ja 
yhteistyövalmiuksia.. Toimista toteutetaan 
kohdennetut ehdotuspyynnöt. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, että 
asianomaiset kolmannet maat ja erityisesti 
kehitysmaat pääsevät mukaan toimiin.

Perustelu
On syytä tukea maailmalle avointa eurooppalaista tutkimusaluetta. Tätä varten sitä ei ole 
ainoastaan avattava osallistumiselle vaan myös edistettävä sen osallistumista. Tätä varten 
painopisteiden asettamisessa on korostettava erityisesti alueellista näkökohtaa luomalla 
erityisiä alueellisia yhteistyöalueita, joilla on mahdollista aihekohtainen mukauttaminen 
tieteelliseen kapasiteettiin ja taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen painopisteisiin.
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Tarkistus 37
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Tavoite

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
kansalaisten terveyttä ja kohentaa 
terveyteen liittyvillä aloilla toimivien 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. 
Samalla on määrä tutkia maailmanlaajuisia 
terveyskysymyksiä, kuten uusia 
epidemioita. Painopisteinä ovat 
translaatiotutkimus (eli peruslöydösten
muuntaminen kliinisiksi sovelluksiksi), 
uusien hoitojen, terveyden edistämisen 
menetelmien, sairauksien 
ennaltaehkäisymenetelmien ja 
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden 
kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja 
tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät. 

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
kansalaisten terveyttä ja kohentaa 
terveyteen liittyvillä aloilla toimivan 
eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. 
Samalla on määrä tutkia maailmanlaajuisia 
terveyskysymyksiä, kuten uusia 
epidemioita. Painopisteenä on 
translaatiotutkimus (eli perustutkimuksen 
muuntaminen kliinisiksi sovelluksiksi), 
mukaan lukien kokeellisten tulosten 
tieteellinen validointi ja niiden 
siirtäminen päivittäiseen kliiniseen 
käytäntöön; uusien lääkkeiden, uusien 
hoitojen, terveyden edistämisen 
menetelmien, ennaltaehkäisymenetelmien, 
terveen ikääntymisen tukeminen,
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden 
kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja 
tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät 
erityisesti julkista terveydenhuoltoa 
korostaen.

Perustelu
Perustutkimuksen ja kokeellisen tutkimuksen muuntamistutkimuksessa on korostettava 
päivittäistä kliinistä käytäntöä.
On tärkeää tukea elämänlaatua edistämällä väestön tervettä ikääntymistä ja tukea erityisellä 
tavalla julkista terveydenhuoltoa.

Tarkistus 38
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 1 kohta

Tämän aihealueen tutkimus lisää 
tietämystä siitä, miten voidaan 
tehokkaammin edistää terveyttä, 
ennaltaehkäistä ja hoitaa merkittäviä 
sairauksia ja tarjota 
terveydenhuoltopalveluja. Se tukee 
mittavan genomitiedon yhdistämistä uuden 
osaamisen ja uusien sovellusten 
tuottamiseksi lääketieteessä ja 
bioteknologiassa. Sen on määrä johtaa 
terveysalan translaatiotutkimukseen, jota 
tarvitaan, jotta biolääketieteellisestä 
tutkimuksesta saataisiin käytännön hyötyjä. 
Sen ansiosta Eurooppa voi osallistua 
tehokkaammin kansainvälisiin toimiin, 

Tämän aihealueen tutkimus lisää 
tietämystä siitä, miten voidaan 
tehokkaammin edistää terveyttä, 
ennaltaehkäistä ja hoitaa merkittäviä 
sairauksia ja tarjota 
terveydenhuoltopalveluja. Se tukee 
mittavan genomitiedon yhdistämistä uuden 
osaamisen ja uusien sovellusten 
tuottamiseksi lääketieteessä ja 
bioteknologiassa. Sen on määrä johtaa 
terveysalan translaatiotutkimukseen, jota 
tarvitaan, jotta biolääketieteellisestä 
tutkimuksesta saataisiin käytännön hyötyjä, 
jotka johtavat ihmisten terveyden ja 
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joilla torjutaan maailmanlaajuisesti 
merkittäviä sairauksia. Näistä on 
esimerkkinä meneillään oleva Euroopan ja 
kehitysmaiden välinen kliinisten 
tutkimusten yhteistyökumppanuus EDCTP 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership), joka on HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtäävä ohjelma (169 artikla). 
Aihealueen toimet tukevat 
terveyspolitiikan viitoittamaa tutkimusta 
Euroopan tasolla ja erityisesti kansallisten 
tietokantojen mallien, järjestelmien ja 
tietojen keskinäistä vertailua.

elämänlaadun parantamiseen. 
Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän-
ja verisuonitaudit, mukaan lukien 
tromboosit, reumasairaudet, 
hengityselinsairaudet, tartuntataudit ja 
psyykkiset sairaudet ja erityisesti 
ikääntymiseen liittyvät neurologiset 
sairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja 
Parkinsonin tauti) kliininen tutkimus 
nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita 
lyhyessä ajassa. Epidemiologinen 
tutkimus edellyttää suurta 
populaatiodiversiteettiä ja kansainvälisiä 
verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
Harvinaissairauksien diagnoosi- ja 
hoitomenetelmien kehittäminen ja näiden 
sairauksien epidemiologinen tutkimus 
edellyttää sekin useiden maiden 
yhteistyötä, jotta tutkimusta varten 
saataisiin suurempi määrä potilaita. 
Lisäksi kun terveyspolitiikan viitoittamaa 
tutkimusta harjoitetaan Euroopan tasolla, 
voidaan verrata keskenään eri malleja ja 
järjestelmiä ja kansallisten tietokantojen 
tietoja ja biopankkien potilasmateriaalia 
ja sen ansiosta Eurooppa voi osallistua 
tehokkaammin kansainvälisiin toimiin, 
joilla torjutaan maailmanlaajuisesti 
merkittäviä sairauksia. Näistä on 
esimerkkinä meneillään oleva Euroopan ja 
kehitysmaiden välinen kliinisten 
tutkimusten yhteistyökumppanuus EDCTP 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership), joka on HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtäävä ohjelma (169 artikla). 
Aihealueen toimet tukevat 
terveyspolitiikan viitoittamaa tutkimusta 
Euroopan tasolla ja erityisesti kansallisten 
tietokantojen mallien, järjestelmien ja 
tietojen keskinäistä vertailua.

Perustelu

Biolääketieteellisen tutkimuksen ensisijainen tavoite on ihmisten terveyden ja elämänlaadun 
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parantaminen, eikä sitä pidä unohtaa.

Vain joissakin tapauksissa Euroopan laajuinen tuki tarjoaa merkittävää lisäarvoa ja edistää 
menestyksekästä tutkimusta.

Tarkistus 39
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 1 a kohta (uusi)

Tämän vuoksi pyritään parempaan 
täydentävyyteen ja synergiaan yhteisön 
muiden ohjelmien ja toimien sekä 
jäsenvaltioissa toteutettavien kansallisten 
ja alueellisten tutkimusohjelmien kanssa.

Perustelu

Kaikkia yhteisön ja jäsenvaltioiden ohjelmia on koordinoitava hyvin, jotta toimet 
yhdistettäisiin eikä tehtäisi päällekkäistä työtä. 

Tarkistus 40
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 2 kohta

Tutkimus auttaa parantamaan Euroopan 
kilpailukykyä terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla, joilla pk-yritykset ovat 
merkittävimpiä talousvetureita, sekä 
farmaseuttisessa teollisuudessa. Yhtenä 
erityisenä tarkoituksena on tukea 
innovatiivisia lääkkeitä käsittelevää 
eurooppalaista teknologiayhteisöä, jonka 
pyrkimyksenä on poistaa lääkekehitystä 
hidastavia tutkimuksen pullonkauloja. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
tutkimustoimien ja niiden tulosten 
hyödyntämisen välisen kuilun 
kaventamiseen tukemalla lääkkeen tehon 
osoittamista kliinisissä tutkimuksissa 
(proof of concept) ja kliinistä validointia. 
Tutkimus edistää myös normien ja 
standardien kehittämistä uusille 
kehittyneille hoidoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle). Nämä normit 
ja standardit auttavat EU:n teollisuutta 
vastaamaan maailmanlaajuiseen kilpailuun.

Tutkimus auttaa parantamaan Euroopan 
kilpailukykyä terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla, joilla pk-yritykset ovat 
merkittävimpiä talousvetureita, sekä 
farmaseuttisessa teollisuudessa. Tätä 
varten toteutetaan toimia, joilla 
kannustetaan pk-yritysten osallistumista 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin, 
osoittamalla niihin vähintään 
20 prosenttia tähän painopistealueeseen 
suunnatusta budjetista. Yhtenä erityisenä 
tarkoituksena on tukea innovatiivisia 
lääkkeitä käsittelevää eurooppalaista 
teknologiayhteisöä, jonka pyrkimyksenä on 
poistaa lääkekehitystä hidastavia 
tutkimuksen pullonkauloja. Erityistä 
huomiota kiinnitetään tutkimustoimien ja 
niiden tulosten hyödyntämisen välisen 
kuilun kaventamiseen tukemalla lääkkeen 
tehon osoittamista kliinisissä tutkimuksissa 
(proof of concept) ja kliinistä validointia. 
Tutkimus edistää myös normien ja 
standardien kehittämistä uusille 
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kehittyneille hoidoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle). Nämä normit 
ja standardit auttavat EU:n teollisuutta 
vastaamaan maailmanlaajuiseen kilpailuun.

Perustelu
Pk-yritykset ovat Euroopan teollisuuden ydintoimijoita. Näiden yritysten vaikeudet toteuttaa  
tutkimus- ja kehitystoimia sekä innovaatiotoimia ovat kuitenkin hyvin tiedossa. Näin ollen pk-
yritysten osallistumista tutkimuksen ja kehityksen seitsemänteen puiteohjelmaan on 
edistettävä konkreettisemmilla ja tehokkaammilla toimilla.

Näiden toimien tehokkuuden vuoksi tarvitaan taattua vähimmäisbudjettia, joka sitoo 
rahoituksen tehokkaaseen hallinnointiin ja tukeen. 

Tarkistus 41
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 2 a kohta (uusi)

Tutkimusta, joka tehdään aikaisen 
vaiheen (korkeintaan 14 päivän ikäisillä) 
ylimääräisillä ihmisen alkioilla, jotka on  
luotu nimenomaan hedelmällisyyshoitoja 
varten koeputkihedelmöityksen 
onnistumismahdollisuuksien lisäämiseksi 
mutta joita ei enää tarvita kyseiseen 
tarkoitukseen ja jotka aiotaan tuhota, on 
rahoitettava koska kyseinen tutkimus on 
laillista joissakin  jäsenvaltioissa, joissa 
sitä säännellään ja toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat sitä  tiukasti.

Perustelu

Tuhottavaksi tarkoitettujen ylimääräisten ihmisalkioiden tutkimus on tärkeää sellaisten uusien 
kantasolujen hankkimiseksi, joiden avulla voidaan edistyä hedelmällisyyshoidoissa ja lisätä 
tietämystä synnynnäisten tai rappeumasairauksien syistä. Tätä tutkimusta harjoitetaan 
tiukkojen valvontasääntöjen alaisuudessa ja jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen 
tiukassa valvonnassa.

On luotava uusia sikiöiden kantasolulinjoja tämäntyyppisen tutkimuksen kaikkien 
mahdollisuuksien tutkimiseksi ja johtajuuden ja riippumattomuuden säilyttämiseksi alalla 
Euroopassa. 

Tarkistus 42
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 2 b kohta (uusi)

Tietämys terveyden taustatekijöistä on 
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olennaisen tärkeää terveellisten tapojen 
edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi 
ja palvelujen suunnittelemiseksi.  Tämän 
alan tutkimuksen on laajennettava 
tietämystä ympäristöllisistä, sosiaalisista 
tai geneettisistä tekijöistä ja niiden 
roolista sairauksien kehittymisessä. 

Perustelu

Sairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää nykymaailman menossa, minkä vuoksi on ehdottomasti 
vahvistettava sairauksien esiintymisen taustatekijöiden tutkimusta. 

Tarkistus 43
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 2 c kohta (uusi)

Tutkimus, kehitys ja innovaatio 
eläinkokeille vaihtoehtoisten strategioiden 
löytämiseksi biolääketieteen 
tutkimuksessa on tärkeää, jotta voidaan 
antaa vastaus tästä asiasta huolestuneille 
kansalaisille, ja näin ollen se on otettava 
huomioon tämän tutkimusalan kaikissa 
tärkeimmissä toimissa. Erityisesti 
kantasoluteknologioiden, varsinkin 
alkioiden kantasoluteknologioiden, 
mahdollisuuksia on tutkittava myös tätä 
tarkoitusta varten.

Perustelu

Jotta noudatettaisiin pöytäkirjan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista vaatimuksia, otettaisiin 
huomioon Euroopan väestön vakava huolestuneisuus eläinkokeista,  tuettaisiin neuvoston 
direktiivin 86/609/ETY kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelusta tavoitteiden saavuttamista sekä vähennettäisiin kädellisten eläinten käyttöä 
tutkimuksessa, Euroopan unionin on vahvistettava eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittäminen 
ja validointi.

Tarkistus 44
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Lähestymistapa, 3 kohta

Tutkimukseen liittyvät 
sukupuolinäkökohdat otetaan 
asianmukaisesti huomioon hankkeissa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
tutkimustuloksista tiedottamiseen ja 

Tutkimukseen liittyvät 
sukupuolinäkökohdat otetaan 
asianmukaisesti huomioon hankkeissa. 
Sairauksien riskitekijät, biologiset 
mekanismit, syyt, kliiniset oireet, 
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kansalaisyhteiskunnan, erityisesti 
potilasryhmien, kanssa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa käytävään 
vuoropuheluun biolääketieteen ja 
genetiikan tutkimuksen mukanaan 
tuomasta uudesta kehityksestä. Lisäksi 
huolehditaan tutkimustulosten laajasta 
levityksestä ja käytöstä.

seuraukset ja hoito ovat usein erilaisia 
naisilla ja miehillä. Lisäksi on sairauksia, 
joita esiintyy ainoastaan tai useammin 
naisilla tai miehillä (naisilla esiintyy 
paljon useammin fibromyalgiaa ja 
kroonista väsymystä kuin miehillä). 
Tämän vuoksi kaikissa tällä aihealueella 
rahoitettavissa toimissa on otettava 
tutkimussuunnitelmissa, menetelmissä ja 
tulosten analysoinnissa huomioon 
tällaisten erojen mahdollisuus. Erityistä 
huomiota kiinnitetään tutkimustuloksista 
tiedottamiseen ja kansalaisyhteiskunnan, 
erityisesti potilasryhmien, kanssa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
käytävään vuoropuheluun biolääketieteen 
ja genetiikan tutkimuksen mukanaan 
tuomasta uudesta kehityksestä. Lisäksi 
huolehditaan tutkimustulosten laajasta 
levityksestä ja käytöstä.

Perustelu
Sukupuolinäkökohdat on kiireellisesti sisällytettävä terveydenhuoltopolitiikkojen laatimiseen 
ja soveltamiseen. Krooninen väsymys ja fibromyalgia ovat näkymättömiä sairauksia vaikean 
diagnosointinsa ja niiden tutkimukseen ja hoitoon osoitettujen varojen puutteen vuoksi.   
Laskelmien mukaan noin 90 prosenttia näistä sairauksista kärsivistä on naisia. Kyseessä on 
siis sukupuoleen perustuva sairaus.
Näiden sairauksien alkuperää ja syitä on tutkittava kiireellisesti ja syvennettävä niiden 
hoitoja. Tämän vuoksi tutkimukseen osoitettavia varoja on ehdottomasti lisättävä. 

Tarkistus 45
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– Suurikapasiteettinen tutkimus. 
Tavoitteena on kehittää uusia modernin 
biologian tutkimusvälineitä, joiden avulla 
voidaan tehostaa merkittävästi datan 
tuottamista ja parantaa datan ja näytteiden 
(biopankkien) standardointia, hankintaa ja 
analyysiä. Painopiste on seuraavien osa-
alueiden uusissa tekniikoissa: sekvensointi; 
geenien ilmentyminen, genotyyppaus ja 
fenotyyppaus; rakennegenomiikka; 
bioinformatiikka ja systeemibiologia; muut 

– Suurikapasiteettinen tutkimus. 
Tavoitteena on kehittää uusia modernin 
biologian tutkimusvälineitä, joiden avulla 
voidaan tehostaa merkittävästi datan 
tuottamista ja parantaa datan ja näytteiden 
(biopankkien) standardointia, hankintaa ja 
kokeellista ja biolaskennallista analyysiä. 
Painopiste on seuraavien osa-alueiden 
uusissa tekniikoissa: sekvensointi; geenien 
ilmentyminen, genotyyppaus ja 
fenotyyppaus; rakennegenomiikka;
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omiikka-teknologiat.

Perustelu

Tietoja ei pidä analysoida ainoastaan kokeellisesti vaan käyttäen kaikkia biotietotekniikan 
mahdollisuuksia ja resursseja, mikä avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia.

Tarkistus 46
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– Havaitsemis-, diagnoosi- ja 
seurantamenetelmät. Tavoitteena on 
kehittää visualisointi-, kuvantamis-, 
havaitsemis- ja analyysimenetelmiä ja -
tekniikoita biolääketieteen tutkimukseen, 
sairauksien ennustamiseen, diagnosointiin, 
seurantaan ja prognostisointiin sekä 
hoitointerventioiden tukemiseen ja 
ohjaukseen. Keskeisellä sijalla on 
tieteidenvälisyys muun muassa seuraavien 
alojen välillä: solu- ja molekyylibiologia, 
genetiikka, fysiikka, kemia, 
nanoteknologia, mikrojärjestelmät, laitteet 
ja tietoteknologiat. Erityisesti painotetaan 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia menetelmiä sekä 
kvantitatiivisia menetelmiä ja 
laadunvarmistusnäkökohtia.

– Havaitsemis-, diagnoosi- ja 
seurantamenetelmät.  Tavoitteena on 
kehittää visualisointi-, kuvantamis-, 
havaitsemis- ja analyysimenetelmiä ja -
tekniikoita biolääketieteen tutkimukseen, 
sairauksien ennustamiseen, diagnosointiin, 
seurantaan ja prognostisointiin sekä 
hoitointerventioiden tukemiseen ja 
ohjaukseen. Keskeisellä sijalla on 
tieteidenvälisyys muun muassa seuraavien 
alojen välillä: solu- ja molekyylibiologia, 
genetiikka, fysiikka, kemia, 
nanoteknologia, mikrojärjestelmät, laitteet, 
kuvien analysointi ja käsittely diagnoosia 
varten, etälääketiede ja tietoteknologiat. 
Erityisesti painotetaan noninvasiivisia tai 
mahdollisimman vähän invasiivisia 
menetelmiä sekä kvantitatiivisia 
menetelmiä ja laadunvarmistusnäkökohtia.

Perustelu

Lääketieteen yhdistäminen viestintä- ja tietoteknologioiden kanssa merkitsee hyvin myönteistä 
edistystä terveydenhuoltoalan eri toimissa. Etälääketiede on väline, jonka kautta 
terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät tieto- ja viestintätekniikkoja sairauksien tai 
vammojen diagnosointia, hoitoa ja ehkäisyä varten tarvittavan tiedon, tutkimuksen ja 
arvioinnin vaihtamiseksi ja julkisen terveydenhuollon tarjoajien jatkuvaa koulutusta varten. 
Sen käyttö on olennaisen tärkeää yksityishenkilön ja hänen yhteisönsä terveyden myönteisen 
kehityksen kannalta.

Tarkistus 47
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 kohta, 3 luetelmakohta

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja – Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
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interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on laajoja potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia. Painopisteinä ovat 
geeni- ja soluhoito, regeneratiivinen hoito, 
transplantaatio, immuunihoito ja rokotteet 
sekä muut lääkkeet. Lisäksi tarkastellaan 
näihin liittyviä tekniikoita, kuten 
kehittyneitä täsmäannostelujärjestelmiä, 
kehittyneitä implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita.

interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on laajoja potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia. Painopisteinä ovat 
geeni- ja soluhoito, regeneratiivinen hoito, 
kantasolut, kudostekniikka, 
transplantaatio, immuunihoito ja rokotteet 
sekä muut lääkkeet. Lisäksi tarkastellaan, 
painottaen erityisesti henkilökohtaisia 
sairauskertomuksia, näihin liittyviä 
tekniikoita ja kudostekniikkaa, kuten 
kehittyneitä täsmäannostelujärjestelmiä, 
kehittyneitä implantteja ja proteeseja sekä 
noninvasiivisia tai mahdollisimman vähän 
invasiivisia teknologia-avusteisia 
interventioita.

Perustelu

On otettava huomioon merkitys ja edistysaskeleet, joita kantasolututkimus saa aikaan 
ihmisten terveyden hyväksi.

Uusi nopeasti kehittyvä teknologia eli kudostekniikka on otettava huomioon, koska sillä 
pystytään luomaan luotettavia korvaavia kudoksia, joilla palautetaan, ylläpidetään tai 
parannetaan kudosten ja ihmiselinten toimintaa. Sen vaikutukset yksittäisen ihmisen ja 
ryhmien terveyteen ja ihmisten elämänlaatuun ovat hyvin positiivisia.  

Tarkistus 48
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Bioteknologia, geneeriset menetelmät ja teknologiat 

ihmisen terveyden hoitoon, 1 kohta, 4 luetelmakohta

– Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden 
ja tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena 
on kehittää ja validoida parametreja, 
välineitä, menetelmiä ja standardeja, joita 
tarvitaan uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden osalta 
näitä kysymyksiä tarkastellaan ehdotetun 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 
teknologia-aloitteen yhteydessä]. 
Painopisteitä ovat muun muassa 
farmakogenomiikka sekä menetelmät ja 
mallit in silico, in vitro (mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät) ja 
in vivo.

– Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden 
ja tehokkuuden ennustaminen.  Tavoitteena 
on kehittää ja validoida parametreja, 
välineitä, menetelmiä ja standardeja, joita 
tarvitaan uusien turvallisten ja tehokkaiden 
biolääkkeiden saattamiseksi potilaiden 
käyttöön [tavanomaisten lääkkeiden osalta 
näitä kysymyksiä voitaisiin tarkastella
ehdotetun innovatiivisia lääkkeitä 
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
yhteydessä]. Painopisteitä ovat muun 
muassa farmakogenomiikka sekä 
menetelmät ja mallit in silico, in vitro 
(mukaan luettuina eläinkokeille 
vaihtoehtoiset menetelmät erityisesti 
käyttäen kantasoluteknologioita ja 
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varsinkin alkion kantasoluteknologioita) 
ja in vivo.

Perustelu

Jotta noudatettaisiin pöytäkirjan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista vaatimuksia, otettaisiin 
huomioon Euroopan väestön vakava huolestuneisuus eläinkokeista, tuettaisiin neuvoston 
direktiivin 86/609/ETY kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelusta tavoitteiden saavuttamista sekä vähennettäisiin kädellisten eläinten käyttöä 
tutkimuksessa, Euroopan unionin on vahvistettava eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittäminen 
ja validointi. 

Tarkistus 49
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

• Aivot ja aivosairaudet. Tavoitteena on 
ymmärtää paremmin aivojen 
kokonaisrakennetta ja dynamiikkaa, tutkia 
aivosairauksia ja etsiä uusia hoitoja. 
Erityisesti on määrä tutkia aivotoimintoja 
molekyylitasolta aina kognitioon asti sekä 
tarkastella neurologisia sairauksia ja 
mielen sairauksia ja mielenterveyshäiriöitä 
sekä niiden regeneratiivista ja korjaavaa 
hoitoa.

• Aivot ja aivosairaudet. Tavoitteena on 
ymmärtää paremmin aivojen 
kokonaisrakennetta ja dynamiikkaa, tutkia 
aivosairauksia ja ikääntymiseen liittyviä 
olennaisia sairauksia (esimerkiksi 
dementia, Alzheimerin tauti tai 
Parkinsonin tauti) ja etsiä uusia hoitoja. 
Erityisesti on määrä tutkia aivotoimintoja 
molekyylitasolta aina kognitioon asti ja 
erityisesti yleistä ymmärrystä aivoista 
vuorovaikutusmallien monimutkaisissa 
verkoissa kautta. Neurologisia sairauksia 
ja mielen sairauksia ja 
mielenterveyshäiriöitä sekä niiden 
regeneratiivista ja korjaavaa hoitoa 
tutkitaan.

Perustelu

Näitä sairauksia esiintyy joka päivä enemmän EU:n väestössä demografisten muutosten 
vuoksi.

Aivojen yleisten mallien kehittäminen vuorovaikutusverkkojen kautta on tärkeää tiettyjen 
sairauksien, kuten Alzheimerin tai epilepsian, ymmärtämiseksi.

Tarkistus 50
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta, 2 alakohta

• HI-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi. 
Tarkoituksena on ennen kaikkea kehittää 

• HI-virus/aids, malaria, hepatiitti C ja 
tuberkuloosi. Tarkoituksena on ennen 
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uusia hoitoja, diagnoosimenetelmiä, 
rokotteita ja kemiallisen kulkeutumisen 
ehkäisykeinoja, kuten HI-virusta tuhoavia 
mikrobisidejä. Tutkimustoimien 
tavoitteena on torjua näitä kolmea 
sairautta maailmanlaajuisesti ja tarkastella 
myös erityisesti Eurooppaa koskevia 
näkökohtia. Tutkimuksessa painotetaan 
prekliinistä ja varhaisvaiheen kliinistä 
tutkimusta. Tarvittavilta osin (esim. HIV-
/aidsrokotteet) toimitaan yhteistyössä 
maailmanlaajuisten aloitteiden kanssa. 

kaikkea kehittää uusia hoitoja, 
diagnoosimenetelmiä, rokotteita ja 
kemiallisen kulkeutumisen 
ennaltaehkäiseviä strategioita, kuten HI-
virusta tuhoavia mikrobisidejä. 
Tutkimustoimien (mukaan lukien 
epidemiologinen tutkimus) tavoitteena on 
torjua näitä sairauksia maailmanlaajuisesti 
ja tarkastella myös erityisesti Eurooppaa 
koskevia näkökohtia. Tutkimuksessa 
painotetaan prekliinistä ja varhaisvaiheen 
kliinistä tutkimusta. Tarvittavilta osin 
(esim. HIV-/aidsrokotteet) toimitaan 
yhteistyössä maailmanlaajuisten aloitteiden 
kanssa. 

Perustelu

C-hepatiitti on krooninen sairaus, jota esiintyy paljon väestössä, ja sillä on negatiivisia 
vaikutuksia sairaalaverkostoon ja verkoston erikoistuneihin yksiköihin, kuten 
dialyysiyksiköihin.

Tarkistus 51
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 1 alakohta

• Syöpä. Painopisteinä ovat sairauden 
etiologia, ennaltaehkäisyssä, varhaisessa 
diagnoosissa ja hoidossa käytettävien 
lääkkeiden vaikutuskohteiden ja 
biologisten merkkiaineiden yksilöinti ja 
validointi sekä prognoosi-, diagnoosi- ja 
hoitotoimenpiteiden tehokkuuden arviointi.

• Syöpä. Painopisteinä ovat sairauden 
etiologia, uudet lääkkeet ja hoidot sekä 
riskitekijät, ennaltaehkäisyssä, varhaisessa 
diagnoosissa ja hoidossa käytettävien 
lääkkeiden vaikutuskohteiden ja 
biologisten merkkiaineiden ja 
ympäristötekijöiden yksilöinti ja validointi 
sekä prognoosi-, diagnoosi- ja 
hoitotoimenpiteiden tehokkuuden arviointi.

Perustelu
Edistysaskeleet syövän torjunnan uusissa hoidoissa ja lääkkeissä ovat totta ja niitä 
saavutetaan usein. Tämä on otettava huomioon kaikilta näkökohdiltaan.

On tutkittava tarkkaan riskitekijöitä, jotka useimmissa tapauksissa ovat ratkaisevia syövän 
syntymisessä ja joiden analysointi on tärkeää sairauden ehkäisyssä ja sen ilmaantumisriskin 
vähentämisessä. 
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Tarkistus 52
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 2 alakohta

• Sydän- ja verisuonisairaudet. 
Painopisteenä on sydän- ja 
verisuonisairauksien diagnosointi, 
ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta (mukaan 
luettuna aivohalvauksen verisuoniperäiset 
tekijät) käyttäen laajoja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja. 

• Sydän- ja verisuonisairaudet, mukaan 
lukien tromboosit. Painopisteinä ovat
sydän- ja verisuonisairauksien
ympäristötekijät, diagnosointi, 
ennaltaehkäisy, uudet 
lääkkeet/hoitomuodot niiden hoitoa ja 
seurantaa varten (mukaan luettuna 
aivohalvauksen verisuoniperäiset tekijät) 
käyttäen laajoja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja. 

Perustelu

Tromboosit lisääntyvät päivä päivältä, joten tämäntyyppisten sairauksien ennakoiva 
diagnoosi mahdollistaa, että sydänkohtausten ja aivohalvausten riskiä vähennetään.

Tarkistus 53
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 3 a alakohta (uusi)

Reumasairaudet. Painopisteinä ovat 
reumasairauksien etiologia, aikainen 
diagnosointi ja biologiset merkkiaineet 
sekä hoito painottaen erityisesti 
tulehdusperäisiä reumasairauksia.

Perustelu
Noin kolmasosa Euroopan väestöstä, suunnilleen 100 miljoonaa ihmistä, kärsii 
reumasairauksista jossakin elämänsä vaiheessa. Tutkimustoimia on kiireellisesti vahvistettava 
ja tuettava valtioiden välistä yhteistyötä, jotta näiden sairauksien syitä koskevassa 
tietämyksessä edistyttäisiin ja löydettäisiin uusia ja parempia keinoja.  

Reumasairauksien tutkimuksen tärkeyttä korostettiin Euroopan parlamentin 13. lokakuuta 
2005 hyväksymässä kirjallisessa kannanotossa nro 389.

Tarkistus 54
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Ihmisen terveyden hoitoa palveleva 

translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta, 5 alakohta

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 

• Muut krooniset sairaudet. Painopisteenä 
ovat ei-tappavat sairaudet, joilla on 
merkittävä vaikutus elämänlaatuun 



PE 368.072v03-00 40/125 PR\613357FI.doc

FI

vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. reumasairaudet). 

vanhuusiässä, kuten toiminta- ja 
aistirajoitteet ja muut krooniset sairaudet 
(esim. fibromyalgia, krooninen väsymys) 
ja huumeriippuvaisuudesta johtuvat 
sairaudet. Erityistä huomiota kiinnitetään 
tutkimukseen, joka koskee dopingia 
urheilussa.

Perustelu

Laskelmien mukaan noin 90 prosenttia fibromyalgiasta ja kroonisesta väsymyksestä 
kärsivistä on naisia. Näiden sairauksien alkuperää ja syitä on tutkittava kiireellisesti 
tutkimalla syvemmin niiden hoitoja ja vertailemalla tuloksia. Tämän vuoksi tutkimukseen 
osoitettavia varoja on ehdottomasti lisättävä.
Tähän aihealueeseen voidaan sisällyttää tutkimus, joka koskee huumeriippuvuuden syitä ja 
sen seurauksia.
On tärkeää antaa eurooppalainen näkökulma dopingin vastaiseen tutkimukseen.

Tarkistus 55
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 1 

kohta, 1 luetelmakohta

– Tehokkaampi terveyden edistäminen ja 
sairauksien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on 
tuottaa näyttöä, jonka pohjalta voidaan 
optimoida elämäntapoihin liittyvät julkisen 
terveydenhuollon toimenpiteet eri tasoilla 
ja eri yhteyksissä. Painopisteenä ovat 
terveyden laajemmat taustatekijät ja niiden 
vuorovaikutus sekä yksilö- että 
yhteisötasolla (esim. ruokavalio, stressi,
tupakan ja muiden aineiden käyttö, 
liikunta, kulttuuritekijät, sosiaalis-
taloudelliset tekijät ja ympäristötekijät). 
Erityisesti tarkastellaan elinikäistä 
mielenterveyttä. 

– Tehokkaampi terveyden edistäminen ja 
sairauksien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on 
tuottaa näyttöä, jonka pohjalta voidaan 
optimoida elämäntapoihin liittyvät julkisen 
terveydenhuollon toimenpiteet eri tasoilla 
ja eri yhteyksissä. Painopisteenä ovat 
terveyden laajemmat taustatekijät ja niiden 
vuorovaikutus sekä yksilö- että 
yhteisötasolla (esim. ruokavalio, stressi, 
tupakan ja muiden aineiden käyttö, 
liikunta, elämänlaatu, kulttuuritekijät, 
sosiaalis-taloudelliset ja ravitsemukselliset 
tekijät sekä ympäristötekijät). Erityisesti 
tarkastellaan elinikäistä mielenterveyttä. 

Perustelu

Ihmisten ja ryhmien elämänlaadun tai ravintotottumusten kaltaiset tekijät vaikuttavat 
ratkaisevasti ihmisten terveyteen ja yhdessä toisten tekijöiden kanssa ne vaikuttavat 
positiivisesti tai negatiivisesti, minkä vuoksi ne on otettava huomioon. Näin voidaan 
harjoittaa terveyttä koskevaa tutkimusta.

Tarkistus 56
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 1 
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kohta, 2 luetelmakohta

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi. 
mukaan luettuina lääkkeiden käytön 
parantaminen ja 
käyttäytymisinterventioiden, 
organisatoristen toimenpiteiden sekä 
lääketieteellisten hoitojen ja teknologioiden 
asianmukainen käyttö. Erityistä huomiota 
kiinnitetään potilasturvallisuuteen: hyvän 
hoitotavan yksilöimiseen, päätöksenteon 
ymmärtämiseen kliinisissä yhteyksissä 
perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa sekä näyttöön 
perustuvan hoidon ja potilaiden 
omavoimaistamiseen (patient 
empowerment) tähtäävien sovellusten 
edistämiseen. Painopisteinä ovat 
strategioita koskeva vertailuanalyysi sekä 
eri hoitotoimenpiteiden, mukaan luettuna 
lääkehoito, tulosten tarkastelu ottaen 
huomioon lääketurvatoiminnasta saatu 
näyttö, potilaiden erityispiirteet (esim. 
perinnöllinen alttius, ikä, sukupuoli ja 
hoitoihin sitoutuminen) ja 
kustannushyödyt. 

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi. 
mukaan luettuina lääkkeiden käytön 
parantaminen ja 
käyttäytymisinterventioiden, 
organisatoristen toimenpiteiden ja julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien sekä 
lääketieteellisten hoitojen ja teknologioiden 
asianmukainen käyttö. Erityistä huomiota 
kiinnitetään potilasturvallisuuteen, mukaan 
lukien lääkkeiden sivuvaikutukset: hyvän 
hoitotavan yksilöimiseen, päätöksenteon 
ymmärtämiseen kliinisissä yhteyksissä 
perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa sekä julkisessa 
terveydenhuollossa sekä näyttöön 
perustuvan hoidon ja potilaiden 
omavoimaistamiseen (patient 
empowerment) tähtäävien sovellusten 
edistämiseen. Painopisteinä ovat 
strategioita koskeva vertailuanalyysi sekä 
eri hoitotoimenpiteiden, mukaan luettuna 
lääkehoito ja uudet 
terveydenhuoltoteknologiat, tulosten 
tarkastelu ottaen huomioon 
lääketurvatoiminnasta saatu näyttö, 
potilaiden erityispiirteet (esim. 
perinnöllinen alttius, ikä, sukupuoli ja 
hoitoihin sitoutuminen) ja kustannushyödyt 
terveyden ja elämänlaadun sekä myös 
hyvien käytäntöjen kannalta.

Perustelu

Suurimman mahdollisen potilasturvatakuun saavuttamiseksi on tärkeää ottaa huomioon 
lääkkeiden sivuvaikutukset, jotka voivat aiheuttaa odottamattomia kielteisiä tuloksia.

Nykyisin on tärkeää ottaa huomioon myös uudet terveydenhuoltoteknologiat, jotka ovat päivä 
päivältä edistyneempiä, sekä hyvät käytännöt, jotka olisi yhdenmukaistettava Euroopan 
tasolla, jotta ne pysyisivät muuttumattomina kaikilla terveydenhuollon aloilla.

Julkinen terveydenhuolto ansaitsee erityismaininnan, koska se palvelee kaikkia kansalaisia 
syrjimättä.

Tarkistus 57
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 1 
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kohta, 3 luetelmakohta

– Terveydenhuoltojärjestelmien laatu, 
solidaarisuus ja kestävyys. Tavoitteena on 
luoda perusta sille, että maat voivat 
mukauttaa terveydenhuoltojärjestelmiään
muiden maiden kokemuksen pohjalta. 
Tässä yhteydessä otetaan huomioon 
kansallisten olosuhteiden ja väestön 
erityispiirteiden merkitys (ikääntymisaste, 
liikkuvuus, maahanmuutto, koulutus, 
sosiaalis-taloudellinen asema, muuttuvat 
työolot jne.) Painopisteinä ovat
terveydenhuoltojärjestelmien 
organisaatioon, talouteen ja sääntelyyn 
liittyvät seikat sekä 
terveydenhuoltojärjestelmien toteutus ja 
tulokset tehokkuuden, suorituskyvyn ja 
tasapuolisuuden kannalta tarkasteltuina. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
investointikysymyksiin ja 
henkilöresursseihin. 

– Terveydenhuoltojärjestelmien laatu, 
tehokkuus, solidaarisuus ja kestävyys. 
Tavoitteena on luoda perusta sille, että 
maat ottavat oppia toisiltaan ja ottavat 
käyttöön parannuksia 
terveydenhuoltojärjestelmiinsä muiden 
maiden kokemuksen pohjalta. Tässä 
yhteydessä otetaan huomioon kansallisten 
olosuhteiden, saatavuusmahdollisuuksien
ja väestön erityispiirteiden merkitys 
(ikääntymisaste, liikkuvuus, 
maahanmuutto, koulutus, sosiaalis-
taloudellinen asema, muuttuvat työolot 
jne.) Painopisteinä ovat 
terveydenhuoltojärjestelmien 
organisaatioon, talouteen ja sääntelyyn 
liittyvät seikat sekä 
terveydenhuoltojärjestelmien toteutus 
(arvioiden eri toimien kustannuksia, 
tehokkuutta ja etuja, mukaan lukien 
potilasturvallisuuteen liittyvät seikat) ja 
tulokset tehokkuuden, suorituskyvyn ja 
tasapuolisuuden kannalta tarkasteltuina. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
investointikysymyksiin ja 
henkilöresursseihin. 

Perustelu
Tarkoituksena on parantaa terveydenhuoltojärjestelmiä oppimalla toisiltaan.

On tärkeää ottaa huomioon väestön mahdollisuudet päästä terveydenhuoltojärjestelmän 
pariin.

Tarkistus 58
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, Euroopan kansalaisten terveydenhuollon optimointi, 1 

kohta, 3 a luetelmakohta (uusi)

. – Uusien lääketieteellisten teknologioiden 
ja hoitojen asianmukainen käyttö. 
Erityisesti kansanterveyden korkean 
suojelun tason varmistavien uusien 
lääketieteellisten teknologioiden (mukaan 
luettuna laitteet) ja kehittyneiden hoitojen 
laajamittaisen käytön pitkän aikavälin 
turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ja 
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seuranta. 

Perustelu

Jotta oltaisiin johdonmukaisia puiteohjelman kanssa, erityisohjelmaan on sisällytettävä myös 
uusien teknologioiden ja hoitojen asianmukainen käyttö.

Tarkistus 59
Liite I, Aihealueet, 1. Terveys, Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta

Kansainvälinen yhteistyö on olennainen 
osa aihealuetta. Sillä on erityinen 
merkitys maailmanlaajuisiin 
terveysongelmiin – kuten 
mikrobilääkeresistenssiin, HI-
virukseen/aidsiin, malariaan, 
tuberkuloosiin ja ilmeneviin pandemioihin 
– liittyvillä osa-alueilla. Toimintaan voi 
sisältyä myös painopisteiden määrittelyä 
kansainvälisissä aloitteissa, joihin kuuluu 
aids-rokotteen tutkimukseen ja 
kehittämiseen tähtäävä Global HIV 
Vaccine Enterprise. Mikäli kliinisiä 
tutkimuksia koskeva pitkän aikavälin 
kestävä kumppanuus vakiinnutetaan 
Euroopan ja kehitysmaiden välillä, 
Euroopan ja kehitysmaiden välisen 
kliinisten tutkimusten yhteistyöohjelman 
(EDCTP) tukemista jatketaan  ohjelman 
saavutusten ja tulevien tarpeiden pohjalta. 
EDCTP-ohjelma keskittyy edelleen pitkälle 
vietyyn kliiniseen testaukseen uusien 
rokotteiden, mikrobisidien ja lääkkeiden 
kehittämiseksi näihin kolmeen sairauteen 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 

Kansainvälisessä yhteistyössä on 
keskityttävä kahteen ensisijaiseen 
näkökohtaan, jotka ovat teollistuneiden 
maiden kanssa yhteisen edun mukaiset 
erityisaiheet, jotka kuuluvat ensisijaisina 
tämän ohjelman aihealueisiin, ja 
kehitysmaiden kanssa aiheet, jotka 
liittyvät maailmanlaajuisiin 
terveysongelmiin – kuten 
mikrobilääkeresistenssiin, HI-
virukseen/aidsiin, malariaan, 
tuberkuloosiin ja ilmeneviin pandemioihin 
– liittyvillä osa-alueilla. Toimintaan voi 
sisältyä myös painopisteiden määrittelyä 
kansainvälisissä aloitteissa, joihin kuuluu 
aids-rokotteen tutkimukseen ja 
kehittämiseen tähtäävä Global HIV 
Vaccine Enterprise. Mikäli ulkoinen 
tieteellinen ja tekninen arviointi vastaa 
ohjelman komitean kantaa ja kliinisiä 
tutkimuksia koskeva pitkän aikavälin 
kestävä kumppanuus vakiinnutetaan 
Euroopan ja kehitysmaiden välillä, 
Euroopan ja kehitysmaiden välisen 
kliinisten tutkimusten yhteistyöohjelman 
(EDCTP) tukemista jatketaan ohjelman 
saavutusten ja tulevien tarpeiden pohjalta. 
EDCTP-ohjelma keskittyy edelleen pitkälle 
vietyyn kliiniseen testaukseen uusien 
rokotteiden, mikrobisidien ja lääkkeiden 
kehittämiseksi näihin kolmeen sairauteen 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Perustelu

Kehitystä varten tehtävän yhteistyötoimien vuoksi tarvitaan myös niiden vakavaa, tiukkaa ja 
puolueetonta arviointia, minkä vuoksi on hyvä vahvistaa ohjelman komitean kantaa ulkoisella 
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tieteellisellä ja teknisellä arvioinnilla. 

Tarkistus 60
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Tavoite

Tavoitteena on saada aikaan 
eurooppalainen tietopohjainen biotalous 
luomalla edellytykset sille, että tiede- ja 
yritysmaailma ja muut sidosryhmät voivat 
yhteistyössä hyödyntää uusia ja esiin 
nousevia mahdollisuuksia tutkimukseen, 
jolla vastataan yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin. Näitä haasteita 
ovat: kasvava tarve tuottaa turvallisempia, 
terveellisempiä ja laadukkaampia 
elintarvikkeita siten, että tuotannossa 
otetaan huomioon eläinten hyvinvointi ja
maaseutunäkökohdat; uusiutuvien 
biologisten resurssien kestävä käyttö ja 
tuotanto; eläinkulkutautien ja zoonoosien 
sekä elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien 
lisääntynyt riski sekä erityisesti 
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheuttamat uhat. 

Tavoitteena on saada aikaan 
eurooppalainen tietopohjainen biotalous 
luomalla edellytykset sille, että tiede- ja 
yritysmaailma ja muut sidosryhmät voivat 
yhteistyössä hyödyntää uusia ja esiin 
nousevia mahdollisuuksia tutkimukseen, 
jolla vastataan yhteiskunnallisiin, 
ympäristöllisiin ja taloudellisiin 
haasteisiin. Näitä haasteita ovat: kasvava 
tarve tuottaa turvallisempia, 
terveellisempiä ja laadukkaampia 
elintarvikkeita ja maaseutunäkökohdat; 
uusiutuvien biologisten resurssien kestävä 
käyttö ja tuotanto; eläinkulkutautien ja 
zoonoosien sekä elintarvikkeisiin liittyvien 
sairauksien lisääntynyt riski, maa-, kala- ja 
karjataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheutuvat uhat (myös 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat). Kaikki 
tämä ottaen huomioon eläinten 
hyvinvointi ja maaseutunäkökohdat.

Perustelu

Tämän kohdan tavoitteiden kuvailussa on huomioitava erityisesti haaste päästä ympäristöä 
kunnioittavaan sekä taloudelliselta ja yhteiskunnalliselta kannalta kestävään tuotantoon. On
myös syytä sisällyttää tähän vesiviljelyn ja kalastustoiminnan erot koko tekstin esimerkin 
mukaisesti, koska ne tarvitsevat erityisiä lähestymistapoja.

Tarkistus 61
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 1 kohta

Tähän aihealueeseen kuuluva tutkimus 
lujittaa tietopohjaa, tuottaa innovaatioita ja 
tarjoaa tukea politiikalle, jolla rakennetaan 
ja kehitetään eurooppalaista tietopohjaista 
biotaloutta. Tutkimuksessa keskitytään 
biologisten resurssien kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön, erityisesti 
soveltamalla biotieteitä ja bioteknologiaa 
ja hyödyntämällä mahdollisuuksia, joita 

Tähän aihealueeseen kuuluva tutkimus 
pyrkii lujittamaan tietopohjaa, tuottaa 
innovaatioita ja tarjoaa tukea politiikalle, 
jolla rakennetaan ja kehitetään 
eurooppalaista tietopohjaista biotaloutta.
Tutkimuksessa keskitytään biologisten 
resurssien kestävään hoitoon, tuotantoon ja 
käyttöön, erityisesti käyttämällä 
tutkimuksessa tieteidenvälistä 
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saadaan näiden lähentymisestä muihin 
teknologioihin. Tavoitteena on, että 
Euroopan maatalous, kalatalous, 
vesiviljelyala, elintarvikeala, 
terveydenhoitoala, metsäteollisuus sekä 
näihin liittyvät alat voivat tuottaa uusia, 
ekotehokkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita. 
Tutkimus antaa merkittävää tukea EU:n 
politiikan ja lainsäädännön 
täytäntöönpanolle ja muotoilulle. 
Tarkastelun tai tuen kohteena ovat 
erityisesti yhteinen maatalouspolitiikka, 
maatalous- ja kauppakysymykset, 
elintarvikelainsäädäntö, eläinten terveyttä 
koskeva yhteisön politiikka sekä eläinten 
hyvinvointia ja tautien valvontaa koskevat 
normit, ympäristö ja biologinen 
monimuotoisuus, EU:n metsästrategia sekä 
yhteinen kalastuspolitiikka, jonka 
tavoitteena on kalatalouden ja vesiviljelyn 
kestävä kehitys. Tutkimuksella pyritään 
myös luomaan uusia ja kehittämään jo 
käytössä olevia indikaattoreja, jotka 
tukevat näiden politiikkojen analysointia, 
kehittämistä ja seurantaa. 

lähestymistapaa, joka on biotieteitä ja 
bioteknologiaa ja näiden lähentymistä 
muihin teknologioihin koskevan 
eurooppalaisen strategian mukainen.
Tämän kaiken tavoitteena on, että 
Euroopan maatalous, kalatalous (äyriäiset 
ja nilviäiset mukaan lukien), 
vesiviljelyala, rehuala, elintarvikeala, 
terveydenhoitoala, metsäteollisuus sekä 
näihin liittyvät alat voivat tuottaa 
terveellisiä, turvallisia, ekotehokkaita, 
korkealaatuisin ja näin ollen
kilpailukykyisiä tuotteita. Tarkastelun tai 
tuen kohteena ovat kuluttajien vaatimien 
aistinvaraisten ravinnollisten näkökohtien 
ja turvallisuuden kehittäminen, yhteinen 
maatalouspolitiikka, maatalous- ja 
kauppakysymykset, 
elintarvikelainsäädäntö, eläinten terveyttä, 
hyvinvointia ja tautien valvontaa koskevat 
yhteisön normit ympäristö ja biologinen 
monimuotoisuus, maa- ja metsätalouden 
monimuotoisuuden säilyttäminen, EU:n 
metsästrategia ja yhteisen 
kalatalouspolitiikan uudistus, jonka 
tarkoituksena on taata kalastuksen ja 
vesiviljelyn kestävä kehitys. Tutkimuksella 
pyritään myös luomaan uusia ja 
kehittämään jo käytössä olevia 
indikaattoreja, jotka tukevat näiden 
politiikkojen analysointia, kehittämistä ja 
seurantaa.

Perustelu

Kuluttajien on oltava etusijalla osoitettaessa määrärahoja ja toimia, joilla vastataan juuri 
kuluttajien kasvaviin tarpeisiin elintarvikkeiden ravinnollisuuteen, laatuun ja turvallisuuteen 
liittyvien näkökohtien osalta.

Tarkistus 62
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 2 kohta

Erityisesti elintarviketeollisuus, joka 
muodostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, 
hyötyy monista tutkimustoimista, muun 
muassa kohdennetusta tulosten levityksestä 
ja teknologiansiirrosta. Tämä koskee 
erityisesti kehittyneiden ekotehokkaiden 
tekniikoiden, menetelmien ja prosessien 

Erityisesti elintarviketeollisuus, joka 
muodostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, 
osallistuu moniin tutkimustoimiin ja
hyötyy niistä, muun muassa kohdennetusta 
tulosten levityksestä ja 
teknologiansiirrosta. Tämä koskee 
erityisesti kehittyneiden ekotehokkaiden 
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integrointia ja käyttöönottoa sekä normien 
kehittämistä. Biotieteiden, nanoteknologian 
ja tieto- ja viestintäteknologioiden aloilla 
toimivien huipputekniikan uusyritysten 
odotetaan olevan merkittävässä asemassa 
kasvinjalostuksen, viljelykasvien 
parantamisen, kasvinsuojelun, 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun
varmistamiseen käytettävien kehittyneiden 
havaitsemis- ja seurantatekniikoiden sekä 
uusien teollisten bioprosessien aloilla. 

tekniikoiden, menetelmien ja prosessien 
integrointia ja käyttöönottoa sekä normien 
kehittämistä. Pk-yritysten osallistumista 
tämän painopistealueen hankkeisiin 
tuetaan vähintään 20 prosentilla tämän 
painopistealueen budjetista.

Monitieteellisyyttä ja tieteidenvälisyyttä 
tuetaan, jotta biotieteiden, 
nanoteknologian ja tieto- ja 
viestintäteknologioiden aloilla toimivat 
huipputekniikan uusyritykset olisivat
merkittävässä asemassa kasvinjalostuksen, 
viljelykasvien parantamisen, 
kasvinsuojelun, elintarvikkeiden 
turvallisuuden ja laadun varmistamiseen 
käytettävien kehittyneiden havaitsemis- ja 
seurantatekniikoiden sekä uusien teollisten 
bioprosessien aloilla. 

Kaikista tämän painopistealueen piirissä 
toteutettuja toimia koskevista seikoista 
tiedotetaan ja tieteeseen liittyviä asioita 
tehdään tunnetuksi. 

Perustelu

Jotta pk-yritysten osallistumista näille aloille tuettaisiin todella, tässä painopistealueessa on 
vahvistettava tukikynnys.

Tarkistus 63
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, a kohta (uusi)

Yhteisön muiden ohjelmien ja toimien, 
erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan ja 
yhteisen kalastuspolitiikan sekä 
maaseudun kehittämisen alalla (kuten 
maaseuturahaston tai 
ympäristökysymysten, esimerkiksi Life+-
ohjelman alalla), kanssa pyritään 
mahdollisimman suureen synergiaan ja 
täydentävyyteen. 
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Perustelu

Seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavien toimien on oltava kiinteässä yhteydessä muista 
ohjelmista rahoitettavien ohjelmien kanssa siten, että ne täydentävät toisiaan. 

Tarkistus 64
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja vesiympäristön 

biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 2 luetelmakohta

– Maatalouden, metsätalouden, 
kalatalouden ja vesiviljelyn kestävyyden ja 
kilpailukyvyn parantaminen vähäisemmin 
ympäristövaikutuksin kehittämällä uusia 
teknologioita, laitteita, 
seurantajärjestelmiä, uudentyyppisiä 
kasveja ja tuotantojärjestelmiä, 
parantamalla kalatalouden hallinnan 
tieteellistä ja teknistä perustaa ja tutkimalla 
eri järjestelmien (maatalous ja metsätalous; 
kalatalous ja vesiviljely) välistä 
vuorovaikutusta koko ekosysteemin 
kattavassa lähestymistavassa. 
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvit (viljelykasvit ja 
puut), joilla on parempi koostumus, 
stressinsietokyky, ravinteiden 
hyväksikäytön tehokkuus ja arkkitehtuuri. 
Tätä tuetaan tutkimuksella, jonka kohteena 
ovat uusien kasvijärjestelmien ja -
tuotteiden bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 
jäljitettävyys. Kasviterveyttä parannetaan 
tutkimalla ekologiaa, tuhoeläinbiologiaa, 
tauteja ja muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinhallinnan välineitä ja 
tekniikoita. Vesiympäristöjen biologisten 
resurssien osalta painopisteinä ovat 
viljeltyjen lajien olennaiset biologiset 
toiminnot, turvalliset ja 
ympäristömyötäiset tuotantojärjestelmät ja 
rehut sekä kalastusbiologia, 
monilajikalastuksen dynamiikka, 
kalastuksen ja meriekosysteemin välinen 
vuorovaikutus sekä laivastoperustaiset, 

– Maatalouden, metsätalouden, 
kalatalouden ja vesiviljelyn kestävyyden ja 
kilpailukyvyn parantaminen vähäisemmin 
ympäristövaikutuksin kehittämällä uusia 
teknologioita, laitteita, 
seurantajärjestelmiä, uudentyyppisiä 
kasveja ja tuotantojärjestelmiä, 
parantamalla kalatalouden hallinnan 
tieteellistä ja teknistä perustaa ja tutkimalla 
eri järjestelmien (maatalous ja metsätalous; 
kalatalous ja vesiviljely) välistä 
vuorovaikutusta koko ekosysteemin 
kattavassa lähestymistavassa. 
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alueelliset ja monivuotiset 
hoitojärjestelmät.

– Alkuperäisten ekosysteemien 
(esimerkiksi Välimeren alueen) 
säilyttäminen, biovalvontatekijöiden 
kehittäminen ja biologisen 
monimuotoisuuden ja metagenomien 
mikrobiologinen ulottuvuus.  
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
laadukkaat tuotantosuunnitelmat ja 
geenimuunnettujen organismien 
vaikutukset, kestävä, kilpailukykyinen ja 
monimuotoinen maa- ja metsätalous.
Kannustamisen kohteena ovat myös
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvit (viljelykasvit ja 
puut), joilla on parempi koostumus, 
stressinsietokyky, ravinteiden 
hyväksikäytön tehokkuus ja arkkitehtuuri. 
Tätä tuetaan tutkimuksella, jonka kohteena 
ovat uusien kasvijärjestelmien ja -
tuotteiden bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 
jäljitettävyys. 
Kasviterveyttä ja satojen suojelua
parannetaan tutkimalla ekologiaa, 
tuhoeläinbiologiaa, tauteja, rikkakasveja ja 
muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinten ja rikkakasvien 
hallinnan välineitä ja tekniikoita. 
Vesiympäristöjen biologisten resurssien 
osalta painopisteinä ovat viljeltyjen lajien 
olennaiset biologiset toiminnot, turvalliset 
ja ympäristömyötäiset tuotantojärjestelmät 
ja rehut sekä kalastusbiologia, 
monilajikalastuksen dynamiikka, 
kalastuksen ja meriekosysteemin välinen 
vuorovaikutus sekä laivastoperustaiset, 
alueelliset ja monivuotiset 
hoitojärjestelmät.

Perustelu

Nykyinen maatalouskomissaari on tuonut useaan otteeseen julki, että alkuperäisten 
tuotteidemme säilyttämistä on vahvistettava, jotta niitä parannettaisiin ja niistä tehtäisiin 
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kilpailukykyisempiä.  Toisaalta on myös syytä kannustaa tutkimusta, jossa kunnioitetaan 
ympäristöä myrkyllisten viljelykasvien, tautien jne. invaasioiden torjumiseksi. 

Tarkistus 65
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja vesiympäristön 

biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 3 luetelmakohta

– Eläintuotannon ja eläinten hyvinvoinnin 
optimointi maataloudessa, kalataloudessa 
ja vesiviljelyssä muun muassa 
hyödyntämällä geenitietoutta, uusia 
jalostusmenetelmiä, lisäämällä ymmärrystä 
eläinten fysiologiasta ja käyttäytymisestä 
sekä parantamalla tietämystä eläinten 
tartuntataudeista, muun muassa 
zoonooseista, ja näiden tautien valvontaa. 
Lisäksi on määrä kehittää välineitä eläinten 
tartuntatautien seurantaa, ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa varten toteuttamalla rokotteisiin 
ja diagnostiikkaan liittyvää tukevaa ja 
soveltavaa tutkimusta, tutkimalla jo 
tunnettujen tai ilmenevien 
tartunnanaiheuttajien ja muiden uhkien 
(mukaan luettuina tahalliset teot) ekologiaa 
sekä eri viljelyjärjestelmien ja ilmaston 
vaikutuksia. Uutta tietämystä on määrä 
tuottaa myös eläinjätteen turvallisesta 
hävittämisestä ja sivutuotteiden käsittelyn 
parantamisesta.

– Eläintuotannon ja eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin optimointi maataloudessa, 
kalataloudessa ja vesiviljelyssä muun 
muassa hyödyntämällä geenitietoutta, uusia 
jalostusmenetelmiä, lisäämällä ymmärrystä 
eläinten fysiologiasta ja käyttäytymisestä 
sekä parantamalla tietämystä eläinten 
tartuntataudeista, muun muassa 
zoonooseista ja niiden patogeenisistä 
mekanismeista, ja näiden tautien 
valvontaa. Lisäksi on määrä kehittää 
välineitä eläinten tartuntatautien seurantaa, 
ennaltaehkäisyä ja hallintaa varten 
toteuttamalla rokotteisiin ja 
diagnostiikkaan liittyvää tukevaa ja 
soveltavaa tutkimusta, tutkimalla jo 
tunnettujen tai ilmenevien 
tartunnanaiheuttajien ja muiden uhkien 
(mukaan luettuina tahalliset teot) ekologiaa 
sekä eri viljelyjärjestelmien ja ilmaston 
vaikutuksia. Uutta tietämystä on määrä 
tuottaa myös eläinjätteen turvallisesta 
hävittämisestä ja sivutuotteiden käsittelyn 
parantamisesta.

– Huomioon otetaan muut 
elintarviketuotannon kestävyyden ja 
varmuuden uhat, kuten 
ilmastonmuutoksen mahdolliset 
vaikutukset tuotantoprosesseihin.

Perustelu

Zoonoosien valvonnasta puhuttaessa on osoittautunut erityisen käyttökelpoiseksi soveltaa 
mahdollisten tartuntatapauksien ja niiden aiheuttamien virusten kehittymismekanismien 
ennaltaehkäisyä ja havaitsemista koskevia kriteereitä. Näin ollen patogeenisten tekijöiden 
syntyä ja käyttäytymistä koskevaan tutkimukseen suunnatut erityistoimet ovat erittäin 
perusteltuja.
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Tarkistus 66
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Maa-, metsä- ja vesiympäristön 

biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito, 4 luetelmakohta

– Tarvittavien välineiden tarjoaminen 
poliittisille päätöksentekijöille ja muille 
toimijoille alan strategioiden, politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanon tueksi ja 
erityisesti eurooppalaisen tietopohjaisen 
biotalouden rakentamisen sekä maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämisen tarpeiden 
tukemiseksi. Yhteistä kalastuspolitiikkaa 
tuetaan kehittämällä mukautuvia 
lähestymistapoja, jotka mahdollistavat 
koko ekosysteemin huomioon ottamisen 
merten luonnonvarojen hyödyntämisessä. 
Tutkimus käsittää sosioekonomiset 
tutkimukset, eri viljelyjärjestelmien 
vertailuselvitykset, kustannustehokkaat 
kalatalouden hallintajärjestelmät, non-
food-eläinten kasvatuksen, 
vuorovaikutuksen metsätalouden kanssa ja 
tutkimukset, jotka koskevat toimeentulon 
parantamista maaseudulla ja 
rannikkoalueilla.

– Tarvittavien välineiden tarjoaminen 
poliittisille päätöksentekijöille ja muille 
toimijoille alan strategioiden, politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanon tueksi ja 
erityisesti eurooppalaisen tietopohjaisen 
biotalouden rakentamisen sekä maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämisen tarpeiden 
tukemiseksi. Yhteistä kalastuspolitiikkaa 
tuetaan kehittämällä mukautuvia 
lähestymistapoja, jotka mahdollistavat 
koko ekosysteemin huomioon ottamisen 
merten luonnonvarojen hyödyntämisessä. 
Tutkimus käsittää sosioekonomiset, 
ympäristölliset ja eettiset tutkimukset, eri 
viljelyjärjestelmien vertailuselvitykset, 
kustannustehokkaat kalatalouden 
hallintajärjestelmät, non-food-eläinten 
kasvatuksen, vuorovaikutuksen 
metsätalouden kanssa ja tutkimukset, jotka 
koskevat toimeentulon parantamista 
maaseudulla ja rannikkoalueilla.

Perustelu

Eläinten hyvinvointia ja ympäristöä kunnioittavia pyyntimuotoja koskevia politiikkoja 
inspiroivat eettiset periaatteet koskevat myös vesiviljelyä ja kalastusta.

Tarkistus 67
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, ”Ruokapöydästä maatilalle”: 

elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi, otsikko

• Ruokapöydästä maatilalle: elintarvikkeet, 
terveys ja hyvinvointi

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 68
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, ”Ruokapöydästä maatilalle”: 

elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi, 2 luetelmakohta
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– Ruokavaliotekijät ja -tottumukset 
keskeisenä hallittavana tekijänä 
ruokavalioperäisten sairauksien ja 
häiriöiden kehityksessä ja niiden 
esiintymisen vähentämisessä. Näitä 
tekijöitä koskevan tietämyksen lisääminen 
edellyttää nutrigenomiikan ja 
systeemibiologian kehittämistä ja 
soveltamista sekä ravinnon, fysiologisten 
toimintojen ja psykologisten toimintojen 
välisten vuorovaikutusten tutkimista. 
Tutkimus voi johtaa jalostettujen 
elintarvikkeiden koostumuksen 
uudistamiseen ja uuselintarvikkeiden, 
erityisruokavaliovalmisteiden ja terveys- ja 
ravitsemusvaikutteisten elintarvikkeiden 
kehittämiseen. Myös perinteisten, 
paikallisten ja kausielintarvikkeiden 
tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan nostaa 
esille määrättyihin elintarvikkeisiin ja 
ruokavalioihin liittyviä vaikutuksia ja 
kehittää kattavaa elintarvikeohjeistoa. 

– Ruokavaliotekijät ja -tottumukset 
keskeisenä hallittavana tekijänä 
ruokavalioperäisten sairauksien ja 
häiriöiden, mukaan lukien lihavuus 
(lasten ja aikuisten) ja allergiat,
kehityksessä ja niiden esiintymisen 
vähentämisessä. Sairauksien ehkäisyyn 
liittyvä ravinto, mukaan lukien tietämys 
terveydestä, elintarvikkeiden ainesosista 
ja ominaisuuksista. Näitä tekijöitä 
koskevan tietämyksen lisääminen 
edellyttää nutrigenomiikan ja 
systeemibiologian kehittämistä ja 
soveltamista sekä ravinnon, fysiologisten 
toimintojen ja psykologisten toimintojen 
välisten vuorovaikutusten tutkimista. 
Tutkimus voi johtaa jalostettujen 
elintarvikkeiden koostumuksen 
uudistamiseen ja uuselintarvikkeiden, 
erityisruokavaliovalmisteiden ja terveys- ja 
ravitsemusvaikutteisten elintarvikkeiden 
kehittämiseen. Myös perinteisten, 
paikallisten ja kausielintarvikkeiden 
tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan nostaa 
esille määrättyihin elintarvikkeisiin ja 
ruokavalioihin liittyviä vaikutuksia ja 
kehittää kattavaa elintarvikeohjeistoa. 

Perustelu

Tässä tarkistuksessa sisällytetään seitsemänteen puiteohjelmaan ruokavalioihin ja oikeaan 
ravintoon liittyvät eri aloitteet, joita Euroopan unioni jo edistää muiden välineiden, kuten 
kansanterveysohjelmien, kautta.
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Tarkistus 69
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, ”Ruokapöydästä maatilalle”: 

elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi, 3 luetelmakohta

– Innovoinnin optimointi Euroopan 
elintarviketeollisuudessa integroimalla 
kehittyneitä teknologioita perinteiseen 
elintarviketuotantoon, kehittämällä 
keskeisiä jalostusteknologioita 
elintarvikkeiden funktionaalisuuden 
parantamiseksi, kehittämällä ja 
demonstroimalla huipputeknistä ja 
ekotehokasta prosessointia ja pakkaamista, 
ottamalla käyttöön älykkäitä valvonnan 
sovelluksia sekä tehostamalla 
sivutuotteiden, jätteen ja energian 
käsittelyä. Tutkimuksen tarkoituksena on 
myös kehittää kestäviä ja uudentyyppisiä 
tekniikoita eläinrehun tuotantoon – muun 
muassa rehun prosessoinnin ja 
koostumuksen turvallisuuden 
varmistamiseksi – ja laadunvalvontaan. 

– Innovoinnin optimointi Euroopan 
elintarviketeollisuudessa integroimalla 
kehittyneitä teknologioita perinteiseen 
elintarviketuotantoon,  kehittämällä 
keskeisiä jalostusteknologioita 
elintarvikkeiden funktionaalisuuden 
parantamiseksi,  kehittämällä uusia 
ainesosia ja tuotteita, säilytysmenetelmiä 
ja -teknologioita ja aistinvaraisia 
näkökohtia elintarvikkeiden ja uusien 
elintarvikeainesosien tuotannossa. 
kehittämällä ja demonstroimalla 
huipputeknistä ja ekotehokasta 
prosessointia ja pakkaamista,  ottamalla 
käyttöön älykkäitä valvonnan sovelluksia  
sekä tehostamalla sivutuotteiden, jätteen ja 
energian käsittelyä. Tutkimuksen 
tarkoituksena on myös kehittää kestäviä ja 
uudentyyppisiä tekniikoita eläinrehun 
tuotantoon – muun muassa rehun 
prosessoinnin ja koostumuksen 
turvallisuuden varmistamiseksi – ja 
laadunvalvontaan. 

Perustelu

Elintarviketuotannon innovointi on oltava muutakin kuin niiden pelkkää viljelyä ja 
valmistamista. Toisaalta elintarvikkeiden tai niiden ainesosien alkuperätekniikkaa voidaan ja 
sitä pitääkin parantaa keksimällä uusia malleja. Toisaalta on kuitenkin tutkittava edelleen 
tuotantoon liittyviä teknologisia prosesseja (uusien pakkaus- ja varastointitekniikoiden jne. 
etsintä).

Tarkistus 70
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, Kestäviä non-food-tuotteita ja -

tuotantoprosesseja palveleva biotiede ja -teknologia, 1 luetelmakohta

– Tavoitteena on lujittaa tietopohjaa ja 
kehittää pitkälle vietyjä tekniikoita 
biomassan tuotantoon maan ja merten 
resursseista energia- ja 
teollisuussovelluksia varten. Tämä 
edellyttää kasvi-, eläin- ja 
mikrobigenomiikan ja metabolomiikan 
tutkimista biomassan lähtöaineiden 

– Kestäviä non-food-tuotteita ja -
tuotantoprosesseja palveleva biotiede ja -
teknologia Tavoitteena on lujittaa 
tietopohjaa ja kehittää pitkälle vietyjä 
tekniikoita biomassan tuotantoon maan ja 
merten resursseista energia- ja 
teollisuussovelluksia varten. Tämä 
edellyttää kasvi-, eläin- ja 
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tuottavuuden ja koostumuksen 
parantamiseksi, jotta biomassa voidaan 
optimaalisesti muuntaa runsaasti lisäarvoa 
tarjoaviksi tuotteiksi. Samalla on määrä 
käyttää luonnonmukaisia tai muunnettuja 
maa- ja vesiorganismeja uusina lähteinä. 
Tämä edellyttää täysimittaista 
elinkaarianalyysia biotuotteisiin liittyvistä 
maatalouskäytännöistä ja biotuotteiden 
kuljetuksesta, varastoinnista ja 
markkinoilla hyödyntämisestä. Vastaavasti 
tarkastellaan teollisen bioteknologian 
soveltamista koko kasvintuotantoketjussa 
”biojalostamojen” (bio-refinery) 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi 
täysimääräisesti, mukaan luettuina 
sosioekonomiset, agronomiset, ekologiset 
ja kuluttajanäkökohdat. Tämän tueksi on 
tarkoitus tutkia kasvien ja mikrobien 
aineenvaihduntaa sellulaarisella ja 
subsellulaarisella tasolla ja parantaa sen 
hallintaa tuotettaessa arvokkaita 
hyödykkeitä sellaisten bioprosessien (kuten 
biokatalyyttisten prosessien) avulla, joiden 
ansiosta muuntotuotteiden määrä, laatu ja 
puhtaus ovat suurempia. Lisäksi käytetään 
tai kehitetään biotekniikoita, joilla saadaan 
aikaan uudenlaisia ja parannettuja 
metsänjalostustuotteita ja -prosesseja. 
Näiden tuotteiden ja prosessien on määrä 
olla korkealaatuisia, runsaasti lisäarvoa 
tarjoavia ja uusiutuvien resurssien käyttöön 
perustuvia, jotta voidaan parantaa puun ja 
puuntuotannon kestävyyttä, mukaan 
luettuna rakennuspuutavara ja uusiutuvat 
bioenergiavarannot. Tarkastelun kohteena 
on myös, miten bioteknologian avulla 
voidaan havaita, seurata, ehkäistä, käsitellä 
ja poistaa epäpuhtauksia. Tältä osin 
painopisteenä on jätteen ja sivutuotteiden 
taloudellisen arvon maksimointi uusien 
bioprosessien avulla joko yksin tai yhdessä 
kasvijärjestelmien ja/tai kemiallisten 
katalyyttien kanssa. 

mikrobigenomiikan ja metabolomiikan 
tutkimista biomassan lähtöaineiden 
tuottavuuden ja koostumuksen 
parantamiseksi, jotta biomassa voidaan 
optimaalisesti muuntaa runsaasti lisäarvoa 
tarjoaviksi tuotteiksi. Samalla on määrä 
käyttää luonnonmukaisia tai muunnettuja 
maa- ja vesiorganismeja uusina lähteinä. 
Tämä edellyttää täysimittaista 
elinkaarianalyysia biotuotteisiin liittyvistä
maatalouskäytännöistä ja biotuotteiden 
kuljetuksesta, varastoinnista ja 
markkinoilla hyödyntämisestä. Vastaavasti 
tarkastellaan teollisen bioteknologian 
soveltamista koko kasvintuotantoketjussa 
”biojalostamojen” (bio-refinery), 
(esimerkiksi ympäristöystävällisemmät eli 
vihreät kemikaalit), mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi täysimääräisesti, mukaan 
luettuina sosioekonomiset, agronomiset, 
ekologiset ja kuluttajanäkökohdat. Tämän 
tueksi on tarkoitus tutkia kasvien ja 
mikrobien aineenvaihduntaa sellulaarisella 
ja subsellulaarisella tasolla ja parantaa sen 
hallintaa tuotettaessa arvokkaita 
hyödykkeitä sellaisten bioprosessien (kuten 
biokatalyyttisten prosessien) avulla, joiden 
ansiosta muuntotuotteiden määrä, laatu ja 
puhtaus ovat suurempia. 

Käytetään tai kehitetään biotekniikoita, 
joilla saadaan aikaan uudenlaisia ja 
parannettuja metsänjalostustuotteita ja -
prosesseja. Näiden tuotteiden ja prosessien 
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on määrä olla korkealaatuisia, runsaasti 
lisäarvoa tarjoavia ja uusiutuvien 
resurssien käyttöön perustuvia, jotta 
voidaan parantaa puun ja puuntuotannon 
kestävyyttä, mukaan luettuna 
rakennuspuutavara ja uusiutuvat 
bioenergiavarannot. 

Tarkastelun kohteena on myös, miten 
bioteknologian avulla voidaan havaita, 
seurata, ehkäistä, käsitellä ja poistaa 
epäpuhtauksia. Tältä osin painopisteenä on 
jätteen ja sivutuotteiden taloudellisen arvon 
maksimointi uusien bioprosessien avulla 
joko yksin tai yhdessä kasvijärjestelmien 
ja/tai kemiallisten katalyyttien kanssa.

Huomioon otetaan myös toimet, jotka on 
suunnattu sellaisten luonnonperinnön ja 
maisemansa vuoksi epätavallisten 
paikkojen säilyttämiseen, joiden tärkeys 
on osoittanut ratkaisevaksi kestävän ja 
ympäristöä kunnioittavan 
maaseutumatkailun tukemiseksi.

Perustelu

American Chemical Society kehitti 1990-luvulla vihreiden kemikaalien tai kestävien 
kemikaalien käsitteen, joka tarkoittaa sellaisten tuotteiden ja prosessien suunnittelua, 
kehitystä ja toteutusta, joilla vähennetään tai eliminoidaan ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä ja tuottamista. Tämän käsitteen on sisällyttävä 
erityisesti uusiin haasteisiin, joita EU:lla on biopolttoaineiden ja bioenergian lähteiden 
suhteen.

Luonnonperinnön säilyttämistä koskevia toimia on otettava mukaan valtavan taloudellisen 
potentiaalin ja kestävyyden vuoksi.

Tarkistus 71
Liite I, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta

Kansainvälisellä yhteistyöllä on 
ensisijainen asema ”Elintarvikkeet, 
maatalous ja bioteknologia” -aihealueen 
tutkimuksessa, ja sitä edistetään 
voimakkaasti koko aihealueella. 
Tavoitteena on tukea tutkimusta, jolla on 
erityistä merkitystä kehitysmaille. 
Kohteiden valinnassa otetaan huomioon 
vuosituhannen kehitystavoitteet ja 

Kansainvälisellä yhteistyöllä on 
ensisijainen asema ”Elintarvikkeet, 
maatalous ja bioteknologia” -aihealueen 
tutkimuksessa, ja sitä edistetään 
voimakkaasti koko aihealueella. 
Tavoitteena on tukea tutkimusta, jolla on 
erityistä merkitystä kehitysmaille. 
Kohteiden valinnassa otetaan huomioon 
vuosituhannen kehitystavoitteet ja 
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meneillään olevat toimet. Erityistoimia on 
määrä toteuttaa yhteistyön edistämiseksi 
ensisijaisten kumppanialueiden ja -maiden 
kanssa. Tämä koskee erityisesti niitä 
alueita ja maita, jotka osallistuvat kahden 
alueen välisiin vuoropuheluihin ja 
kahdenvälisiin tiede- ja 
teknologiasopimuksiin, sekä naapurimaita, 
nousevan talouden maita ja kehitysmaita.

meneillään olevat toimet (esimerkiksi 
maaperän ja vesivarojen hallinnoinnin 
parantamista koskevat verkostot). 
Erityistoimia on määrä toteuttaa yhteistyön 
edistämiseksi ensisijaisten 
kumppanialueiden ja -maiden kanssa. 
Tämä koskee erityisesti niitä alueita ja 
maita, jotka osallistuvat kahden alueen 
välisiin vuoropuheluihin ja kahdenvälisiin 
tiede- ja teknologiasopimuksiin, sekä 
naapurimaita, nousevan talouden maita ja 
kehitysmaita. 

Perustelu

Tämän kohdan päättää solidaarisuus ja kehitysyhteistyö, joten on syytä mainita maaperän ja 
vesivarojen hallinnointia koskevien tekniikoidemme ja tietämyksemme viennin merkitys. 

Tarkistus 72
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Tavoite

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
yritysten kilpailukykyä ja luoda 
edellytykset sille, että Eurooppa pystyy 
hallitsemaan ja muovaamaan tieto- ja 
viestintäteknologioiden tulevaa kehitystä 
siten, että Euroopan yhteiskunnan ja 
talouden vaatimuksiin voidaan vastata. 
Toimet vahvistavat Euroopan tieteellistä ja 
teknologista perustaa ja varmistavat sen 
johtavan aseman tieto- ja 
viestintäteknologiassa koko maailmassa, 
synnyttävät ja edistävät innovointia tieto-
ja viestintäteknologian käytön kautta ja 
takaavat, että tieto- ja 
viestintäteknologiassa saavutettu edistys 
muunnetaan nopeasti Euroopan 
kansalaisia, yrityksiä, teollisuutta ja 
hallintoa hyödyttäviksi sovelluksiksi.

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
yritysten kilpailukykyä ja luoda 
edellytykset sille, että Eurooppa pystyy 
hallitsemaan ja muovaamaan tieto- ja 
viestintäteknologioiden tulevaa kehitystä 
siten, että Euroopan yhteiskunnan ja 
talouden vaatimuksiin voidaan vastata. 
Toimet vahvistavat Euroopan tieteellistä ja 
teknologista perustaa ja varmistavat sen 
johtavan aseman tieto- ja 
viestintäteknologiassa koko maailmassa, 
synnyttävät ja edistävät innovointia tieto-
ja viestintäteknologian käytön kautta ja 
takaavat, että tieto- ja 
viestintäteknologiassa saavutettu edistys 
muunnetaan nopeasti Euroopan 
kansalaisia, yrityksiä, teollisuutta ja 
hallintoa hyödyttäviksi sovelluksiksi. 
Näiden toimien ensisijaisena tavoitteena 
pidetään digitaalisen kuilun kaventamista 
ja tiedonsaannin ulkopuolelle jättämisen 
vähentämistä.

Perustelu

Digitaalisen kuilun kaventaminen on yksi uuden yhteiskunnan ja rakenteilla olevan 
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tietämystalouden haasteista. Julkisten tahojen velvollisuutena on taata, että tietoyhteiskunta 
kehittyy ilman digitaalista kuilua. Euroopan unionin eri välineiden ja ohjelmien on tuettava 
tämän tavoitteen saavuttamista. Tämän vuoksi yksi seitsemännen puiteohjelman ensisijaisista 
tavoitteista on oltava digitaalisen kuilun kaventaminen.

Tarkistus 73
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 1 kohta

Tieto- ja viestintäteknologioilla on 
ainutlaatuinen ja tunnustettu asema 
innovoinnin, luovuuden ja kilpailukyvyn 
edistäjänä kaikilla teollisuus- ja 
palvelualoilla. Niillä on olennainen 
merkitys vastattaessa keskeisiin 
yhteiskunnan haasteisiin ja 
uudenaikaistettaessa julkisia palveluja. 
Lisäksi ne tukevat kehitystä kaikilla tieteen 
ja teknologian aloilla. Euroopan on siksi 
hallittava ja muovattava tieto- ja
viestintäteknologian tulevaa kehitystä ja 
varmistettava, että tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvat palvelut ja 
tuotteet otetaan käyttöön ja että niitä 
käytetään niin, että ne tuovat 
mahdollisimman suuren hyödyn 
kansalaisille ja yrityksille. 

Tieto- ja viestintäteknologioilla on 
ainutlaatuinen ja tunnustettu asema 
innovoinnin, luovuuden ja kilpailukyvyn 
edistäjänä kaikilla teollisuus- ja 
palvelualoilla. Niillä on olennainen 
merkitys vastattaessa keskeisiin 
yhteiskunnan haasteisiin ja 
uudenaikaistettaessa julkisia palveluja. 
Lisäksi ne tukevat kehitystä kaikilla tieteen 
ja teknologian aloilla. Euroopan on siksi 
hallittava ja muovattava tieto- ja 
viestintäteknologian tulevaa kehitystä ja 
varmistettava, että tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvat palvelut ja 
tuotteet otetaan käyttöön ja että niitä 
käytetään niin, että ne tuovat 
mahdollisimman suuren hyödyn 
kansalaisille ja yrityksille. Samanaikaisesti 
on korostettava mahdollisuuksia, joita 
tieto- ja viestintäteknologioilla on 
välineenä sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion takaajina siten, että kaikille 
kansalaisille ja yrityksille tarjotaan oikeus 
tietoyhteiskunnan etuihin 
maantieteellisestä sijainnista, 
sukupuolesta tai taloudellisista tai 
sosiaalisista edellytyksistä riippumatta. 
Tieto- ja viestintäteknologioihin liittyvän 
tutkimuksen ja teknologisen kehityksen 
yhtenä painopisteenä on näin ollen oltava 
digitaalisen kuilun kaventaminen ja 
tiedonsaannin ulkopuolelle jättämisen 
vähentäminen.

Perustelu

Tieto- ja viestintäteknologioilla on valtava potentiaali sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
välineenä, mutta niiden riskinä on myös se, että tietyt yhteiskunnalliset ryhmät ja yritykset 
voivat jäädä uuden tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
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tietoyhteiskunta kehittyy ilman  digitaalisen kuilun uhkaa ja että teknologinen tutkimus ja 
kehitys ovat tärkeässä roolissa sellaisten ratkaisujen löytämisessä, jotka mahdollistavat 
tiedonsaannin ulkopuolelle jäämisen välttämisen henkilöiden asemasta riippumatta.

Tarkistus 74
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 4 kohta

Tieto- ja viestintäteknologian aihealueella 
asetetaan etusijalle keskeisten 
teknologiapilareiden ympärille jäsennelty 
strategisesti tärkeä tutkimus, varmistetaan 
teknologioiden täysi integraatio ja 
tuotetaan osaaminen ja keinot kehittää 
hyvin monentyyppisiä innovatiisia tieto- ja 
viestintäteknologian sovelluksia. Toimet 
edistävät teollista ja teknistä kehitystä 
tieto- ja viestintäteknologian alalla ja 
parantavat kilpailukykyä keskeisillä 
tietotekniikkaintensiivisillä aloilla, kun 
käyttöön voidaan ottaa innovatiivisia ja 
korkealaatuisia tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvia tuotteita ja 
parantaa organisaatioprosesseja sekä 
yrityksissä että julkishallinnossa. Lisäksi 
aihealueen tutkimuksella tuetaan muita 
Euroopan unionin politiikan aloja 
asettamalla tieto- ja viestintäteknologia 
poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden 
palvelukseen. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 75
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 4 a kohta (uusi)

Tieto- ja viestintäteknologioiden 
lähentäminen ihmisten ja 
organisaatioiden tarpeisiin merkitsee 
niiden monimutkaisuuden salaamista, 
jotta niistä tehtäisiin helppoja ja 
saavutettavia sekä tarjottaisiin luotettavia, 
varmoja ja käyttäjien tarpeisiin 
mukautettavia sovelluksia ja palveluja.
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Perustelu

Ei pidä unohtaa käyttäjien tarpeita, minkä vuoksi on vaadittava, että vuorovaikutus käyttäjän 
kanssa on päivä päivältä helpompaa, paremmin saavutettavissa ja paremmin mukautettavissa 
käyttäjän vaatimuksiin.

Tarkistus 76
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 5 kohta

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja 
verkottamistoimia, tukea yhteisille 
teknologia-aloitteille – mm. valikoiduilla 
tutkimuksen osa-alueilla 
nanoelektroniikkateknologioita ja 
sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä 
koskevissa yhteisissä teknologia-aloitteissa 
– sekä kansallisten ohjelmien 
koordinointitoimia muun muassa 
tietotekniikka-avusteisen asumisen 
(Ambient Assisted Living) alalla. Toimien 
painopisteisiin kuuluu tutkimusaiheita, 
joiden valinnassa on nojauduttu muiden 
lähteiden ohella eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen työhön. Lisäksi 
pyritään saamaan aikaan synergiaa muiden 
erityisohjelmien toimien kanssa.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja 
verkottamistoimia, tukea yhteisille 
teknologia-aloitteille – mm. valikoiduilla 
tutkimuksen osa-alueilla 
nanoelektroniikkateknologioita ja 
sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä 
koskevissa yhteisissä teknologia-aloitteissa 
– sekä kansallisten ohjelmien 
koordinointitoimia muun muassa 
tietotekniikka-avusteisen asumisen 
(Ambient Assisted Living) alalla. Toimien 
painopisteisiin kuuluu tutkimusaiheita, 
joiden valinnassa on nojauduttu muiden 
lähteiden ohella eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen työhön. Lisäksi 
pyritään saamaan aikaan synergiaa muiden 
erityisohjelmien avaruustutkimukseen 
liittyvien aihealueiden kanssa. Yhteisön 
muiden ohjelmien ja toimien, erityisesti 
rakennerahastojen, kilpailukykyä ja 
innovaatioita koskevan ohjelman ja i-
2010 -aloitteen, sekä tieto- ja 
viestintäteknologioihin liittyvien 
kansallisten ja alueellisten ohjelmien 
kanssa pyritään myös mahdollisimman 
suureen synergiaan ja täydentävyyteen.

Perustelu

Kaikkia yhteisön ja jäsenvaltioiden ohjelmia on koordinoitava hyvin, jotta toimet 
yhdistettäisiin eikä tehtäisi päällekkäistä työtä. 

Tarkistus 77
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 6 kohta

Pienten ja keskisuurten yritysten ja 
muiden pienten toimijoiden aktiivinen 

Tieto- ja viestintäteknologioiden alalla on 
paljon pk-yrityksiä, minkä vuoksi niihin 
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osallistuminen on olennaisen tärkeää, 
kun otetaan huomioon niiden merkitys 
innovaatioiden kehittämisessä. Niillä on 
elintärkeä tehtävä tieto- ja 
viestintäteknologian ja sen sovellusten 
uusien visioiden luomisessa ja niiden 
siirtämisessä liiketoiminnaksi. 

kiinnitetään erityishuomiota tukemalla 
niiden osallistumista tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimiin osoittamalla niihin 
vähintään 20 prosenttia tämän 
painopisteohjelman budjetista.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pk-
yritysten osallistumista helpotetaan 
klustereiden kautta hankkeissa ja 
teknologiayhteisöissä ja edellytetään 
taattua vähimmäisbudjettia.

Perustelu

Pk-yritysten vaikeudet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimien toteuttamisessa ovat tiedossa. 
Pk-yritysten osallistumista on kannustettava konkreettisilla toimilla edistämällä klusterien 
muodostamista.  Näiden toimien tehokkuuden vuoksi tarvitaan taattua vähimmäisbudjettia. 

Tarkistus 78
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 6 a kohta (uusi)

Erityistä huomiota kiinnitetään tieto- ja 
viestintäteknologioiden alan 
tutkimustulosten levittämiseen 
edistämällä niiden välittämistä 
kansalaisille tavoitteena tieteen ja 
teknologian lähentäminen yhteiskuntaan.

Perustelu

On erittäin tärkeää, että kansalaiset saavat mahdollisimman paljon tietoa ja tietämystä tieto-
ja viestintäteknologioiden alan tutkimustuloksista. Tällä tavoin lähennämme tieteellistä 
tietämystä yhteiskuntaan, ja kansalaiset saavat enemmän ja paremmin tietoa tieto- ja 
viestintäteknologioiden alan tieteellisestä edistyksestä sekä niiden myönteisistä sovelluksista.
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Tarkistus 79
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Johdanto, 6 b kohta (uusi)

Viestinnän turvallisuus: Tiedon uudet 
koodaustekniikat ohjelmistojen 
salaustekniikan lisäksi.  Laitteistojen 
salausjärjestelmien kehittäminen ja 
arviointi langattomia, satelliittikäyttöisiä 
tai optisia järjestelmiä varten. Pienten ja 
kestävien koodauslaitteiden suunnittelu. 
Saavutettavien turvallisuustasojen 
arviointi. Epäsäännöllisten aaltojen 
(kaoottisten aaltojen) käyttäminen 
lähetyksen turvallisuuden lisäämiseksi. 
Tämän tekniikan hyödyn arviointi ja sen 
integrointi nykyisiin viestintäverkkoihin. 

Perustelu

Viestintäverkkojen turvallisuuden tutkiminen on tärkeää Euroopan sosiaalisessa rakenteessa. 
On tärkeää etsiä vaihtoehtoja perinteisille ohjelmistoihin perustuville salaustekniikoille. 
Tiedon salaus käyttämällä laitteistoja voi olla paitsi yksi vaihtoehto myös täydennys nykyisille 
tekniikoille. Eurooppalainen tutkimus on johdossa tällä alalla.

Tarkistus 80
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 2 luetelmakohta

– Ajasta ja paikasta riippumattomat 
rajoittamattoman kapasiteetin 
viestintäverkot. Kustannustehokkaat 
matkaviestintä- ja 
laajakaistaverkkotekniikat ja -järjestelmät, 
mukaan luettuina maanpäälliset ja 
satelliittiverkot; erilaisten kiinteiden 
verkkojen, matkaviestintäverkkojen, 
langattomien verkkojen ja radio- ja 
televisioverkkojen konvergenssi ulottuen 
henkilökohtaisista ympäristöistä 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ympäristöihin; kiinteiden ja langattomien 
viestintäpalvelujen ja -sovellusten 
yhteentoimivuus, verkotettujen resurssien
hallinta, palvelujen 
uudelleenkonfiguroitavuus; 
tilannekohtaisesti toimivien älykkäiden 
multimedialaitteiden, anturien ja 
mikrosirujen kompleksinen verkottaminen. 

– Ajasta ja paikasta riippumattomat suuren 
kapasiteetin viestintäverkot. 
Matkaviestintä- ja
laajakaistaverkkotekniikat ja -järjestelmät, 
mukaan luettuina maanpäälliset ja 
satelliittiverkot; erilaisten kiinteiden 
verkkojen ja palvelujen, 
matkaviestintäverkkojen, langattomien 
verkkojen ja radio- ja televisioverkkojen 
konvergenssi ulottuen henkilökohtaisista 
ympäristöistä alueellisiin ja 
maailmanlaajuisiin ympäristöihin; 
palvelujen jakelun infrastruktuurit ja 
arkkitehtuurit, kiinteiden ja langattomien 
viestintäpalvelujen ja -sovellusten 
yhteentoimivuus, verkotettujen resurssien 
hallinta (mukaan lukien palvelujen 
tehokkuus ja laatu [QoS] ), palvelujen 
uudelleenkonfiguroitavuus; 
tilannekohtaisesti toimivien älykkäiden 
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multimedialaitteiden, anturien ja 
mikrosirujen kompleksinen verkottaminen. 

Perustelu

Konvergenssia ei pidä soveltaa ainoastaan verkkoihin vaan myös palveluihin, koska 
kansalaiset haluavat saada niitä riippumatta käyttämästään infrastruktuurista.

Verkkojen resurssien hallinnassa on valvottava erityisesti palvelujen laatupolitiikan 
noudattamista tapauksissa, jolloin verkko on lievästi ruuhkautunut.

On aina tärkeää korostaa tehokkuutta, koska se on toivottavaa kaikissa tilanteissa.

Tarkistus 81
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 3 luetelmakohta

– Sulautetut ja ympäristöään säätelevät 
tietotekniikkajärjestelmät. Tehokkaammat, 
suojatummat, hajautetut, käyttövarmat ja 
suorituskykyiset laitteisto-
/ohjelmistojärjestelmät, jotka voivat 
havainnoida ja säädellä ympäristöään ja 
mukautua siihen ja samalla optimoida 
resurssien käytön; järjestelmien 
mallintamis-, suunnittelu ja 
valmistusmenetelmät ja  välineet 
kompleksisuuden hallintaan; avoimet, 
koottavat arkkitehtuurit ja mittakaavasta 
riippumattomat alustat, väliohjelmistot ja 
hajautetut käyttöjärjestelmät, joilla voidaan 
luoda aidosti saumattomia 
yhteistoimintaisia älykkäitä ympäristöjä 
antureita, toimilaitteita, laskentaa, 
viestintää, varastointia ja palvelujen 
tarjoamista varten; tietotekniikka-
arkkitehtuurit, jotka sisältävät 
heterogeenisia, verkotettuja ja 
uudelleenkonfiguroitavia komponentteja, 
mukaan luettuina käännös, ohjelmointi ja 
ajonaikainen tuki; laajamittaisten, 
hajautettujen ja epätäsmällisten (uncertain) 
järjestelmien hallinta.

– Sulautetut ja ympäristöään säätelevät 
tietotekniikkajärjestelmät: Tehokkaammat, 
suojatummat, hajautetut, käyttövarmat ja 
suorituskykyiset laitteisto-
/ohjelmistojärjestelmät, jotka voivat 
havainnoida ja säädellä ympäristöään ja 
mukautua siihen ja samalla optimoida 
resurssien käytön; järjestelmien 
mallintamis-, suunnittelu ja 
valmistusmenetelmät ja -välineet 
kompleksisuuden hallintaan; avoimet, 
koottavat arkkitehtuurit ja mittakaavasta 
riippumattomat alustat, väliohjelmistot ja 
hajautetut käyttöjärjestelmät, joilla voidaan 
luoda aidosti saumattomia 
yhteistoimintaisia älykkäitä ympäristöjä 
antureita, toimilaitteita, laskentaa, 
viestintää, varastointia ja palvelujen 
tarjoamista varten; tietotekniikka-
arkkitehtuurit, jotka sisältävät 
heterogeenisia, verkotettuja ja 
uudelleenkonfiguroitavia komponentteja, 
mukaan luettuina käännös, ohjelmointi ja 
ajonaikainen tuki; sellaisten 
laajamittaisten, hajautettujen ja 
epätäsmällisten (uncertain) järjestelmien 
hallinta, joissa otetaan huomioon 
teknologioiden validointi, sertifiointi ja 
verifiointi ja standardisoinnin tuki.  
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Perustelu

(Tarkistuksen ensimmäinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tieto- ja viestintäteknologian ympäristössä standardisoinnin tukeminen on olennaista, koska 
ilman sitä on mahdotonta saavuttaa mittakaavaetuja, jotka tekevät niistä tuottavia. 

Tarkistus 82
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 4 luetelmakohta

– Ohjelmistot, gridit, käyttövarmuus ja 
luotettavuus. Osaamisintensiivisiä 
palveluja tukevia dynaamisia ja luotettuja
ohjelmisto-, arkkitehtuuri- ja 
väliohjelmistojärjestelmiä varten 
tarkoitetut teknologiat, välineet ja 
menetelmät, mukaan luettuna niiden 
tarjoaminen hyötypalveluna; 
palvelusuuntautuneet, yhteentoimivat ja 
mittakaavasta riippumattomat 
infrastruktuurit, resurssien grid-tyyppinen 
virtualisointi, verkkokeskeiset 
käyttöjärjestelmät; avoimet 
kehitysympäristöt ja yhteistyöratkaisut 
ohjelmistojen, palvelujen ja järjestelmien 
kehittämiseen; kokoonpanovälineet; 
kompleksisten järjestelmien emergentin 
käyttäytymisen hallinta; laajamittaisten, 
hajautettujen ja ajoittaisesti 
yhteenkytkettyjen järjestelmien ja 
palvelujen luotettavuuden ja 
vikasietoisuuden parantaminen; suojatut ja 
luotetut järjestelmät ja palvelut, mukaan 
luettuina yksityisyyttä suojaava 
pääsynvalvonta ja todentaminen, 
dynaamiset turvallisuus- ja 
luotettavuusperiaatteet, luotettavuuden ja 
luottamuksen metamallit. 

– Ohjelmistot, palvelujen jakelun 
arkkitehtuuri, Gridit, käyttövarmuus ja 
luotettavuus: Teknologiat, välineet ja 
menetelmät, jotka on tarkoitettu 
osaamisintensiivisiä palveluja tukevien 
korkealaatuisten, dynaamisten ja 
luotettavien ohjelmistojen ja 
korkealaatuiset jakelupalvelujen 
kehittämistä ja validointia varten ja 
teknologiat, välineet ja menetelmät 
kehittämistä ja validointia varten sekä
arkkitehtuuri- ja väliohjelmistojärjestelmiä 
varten, mukaan luettuna niiden tarjoaminen 
hyötypalveluna; palvelusuuntautuneet, 
yhteentoimivat ja mittakaavasta 
riippumattomat infrastruktuurit, resurssien 
grid-tyyppinen virtualisointi, 
verkkokeskeiset käyttöjärjestelmät; 
avoimet kehitysympäristöt ja 
yhteistyöratkaisut ohjelmistojen, palvelujen 
ja järjestelmien kehittämiseen; 
kokoonpanovälineet; kompleksisten 
järjestelmien emergentin käyttäytymisen 
hallinta; laajamittaisten, hajautettujen ja 
ajoittaisesti yhteenkytkettyjen järjestelmien 
ja palvelujen luotettavuuden ja 
vikasietoisuuden parantaminen; suojatut ja 
luotetut järjestelmät ja palvelut, mukaan 
luettuina yksityisyyttä suojaava 
pääsynvalvonta ja todentaminen, 
dynaamiset turvallisuus- ja 
luotettavuusperiaatteet, luotettavuuden ja 
luottamuksen metamallit. 
Ohjelmistomallien käyttöönotto 
teollisuudessa.
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Perustelu

Yksi ohjelmistotekniikan kuumimmista aiheista ovat välineet, joilla mitataan tietotekniikan 
kehityksen laatua, minkä vuoksi on olennaisen tärkeää sisällyttää ne tähän tutkimuslinjaan.

Esitettyjen aiheiden osalta tärkeää ei ole ainoastaan niiden teoreettinen näkökulma vaan 
myös niiden siirtäminen teollisuuteen.

Tarkistus 83
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 5 luetelmakohta

– Tietämysjärjestelmät, kognitiiviset 
järjestelmät ja oppimisjärjestelmät. 
Menetelmät ja tekniikat, joiden avulla 
voidaan hankkia ja tulkita, esittää ja 
personoida, selata ja hakea, jakaa ja 
toimittaa tietoa ottaen huomioon ihmiselle 
ja koneelle merkitykselliset sisällön 
semanttiset suhteet; keinotekoiset 
järjestelmät, jotka havaitsevat, tulkitsevat 
ja arvioivat tietoa ja kykenevät 
yhteistoimintaan, itsenäiseen toimintaan ja 
oppimiseen; teoriat ja kokeet, joiden avulla 
voidaan päästä inkrementaalisia 
kehitysaskeleita pidemmälle 
hyödyntämällä ymmärrystä luonnollisesta 
kognitiosta, erityisesti oppimisesta ja 
muistista (myös ihmisen 
oppimisjärjestelmien edistämiseksi).

– Tietämysjärjestelmät, kognitiiviset 
järjestelmät ja oppimisjärjestelmät. 
Menetelmät ja tekniikat, joiden avulla 
voidaan hankkia ja tulkita, esittää ja 
personoida, selata ja hakea, jakaa ja 
toimittaa tietoa ottaen huomioon ihmiselle 
ja koneelle merkitykselliset sisällön 
semanttiset suhteet, yhdessä tiedon jaetun 
hallinnoinnin kanssa; keinotekoiset 
järjestelmät, jotka havaitsevat, tulkitsevat 
ja arvioivat tietoa ja kykenevät 
yhteistoimintaan, itsenäiseen toimintaan ja
oppimiseen; teoriat ja kokeet, joiden avulla 
voidaan päästä inkrementaalisia 
kehitysaskeleita pidemmälle 
hyödyntämällä ymmärrystä luonnollisesta 
kognitiosta, erityisesti oppimisesta ja 
muistista (myös ihmisen 
oppimisjärjestelmien edistämiseksi).

Perustelu

Koska jakelu on viestinnän infrastruktuuria, tiedon hallinnoinnin on myös oltava sitä, minkä 
vuoksi on syytä mainita se selvästi tässä tutkimuslinjassa.

Tarkistus 84
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Tieto- ja viestintäteknologian 

teknologiapilarit, 6 luetelmakohta

– Simulointi, visualisointi, vuorovaikutus 
ja virtuaalivahvisteinen todellisuus. 
Välineet mallintamiseen, simulointiin, 
visualisaatioon, vuorovaikutukseen, 
virtuaaliseen, virtuaalivahvisteiseen ja 
virtuaalisuutta ja reaalisuutta yhdistävään 

– Simulointi, visualisointi, vuorovaikutus
ja virtuaalivahvisteinen todellisuus: 
Välineet mallintamiseen, simulointiin, 
visualisaatioon, vuorovaikutukseen, 
virtuaaliseen, virtuaalivahvisteiseen ja 
virtuaalisuutta ja reaalisuutta yhdistävään 
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todellisuuteen sekä niiden integraatioon 
kokonaisvaltaisissa ympäristöissä; välineet 
tuotteiden, palvelujen ja audiovisuaalisen 
digimedian innovatiiviseen suunnitteluun; 
luonnollisemmat, intuitiiviset ja 
helppokäyttöiset käyttöliittymät ja uudet 
tavat toimia vuorovaikutuksessa 
teknologian, koneiden ja laitteiden ja 
muiden käyttöesineiden kanssa; 
monikieliset ja automaattiset 
konekääntämisjärjestelmät.

todellisuuteen sekä niiden integraatioon 
kokonaisvaltaisissa ympäristöissä; välineet 
tuotteiden, palvelujen ja audiovisuaalisen 
digimedian innovatiiviseen suunnitteluun; 
luonnollisemmat, intuitiiviset ja 
helppokäyttöiset käyttöliittymät ja uudet 
tavat toimia vuorovaikutuksessa 
luonnollisen kielen kautta teknologian, 
koneiden ja laitteiden ja muiden 
käyttöesineiden kanssa; monikieliset ja 
automaattiset konekääntämisjärjestelmät.

Perustelu

Puhutun kielen pitäisi olla luonnollisempi keino käyttäjän ja järjestelmän vuorovaikutuksessa. 
Mielestämme se on mainittava selvästi, jotta korostettaisiin tarvetta tukea tähän suuntaan 
kulkevaa tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota. 

Tarkistus 85
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Teknologioiden integrointi, 2 luetelmakohta

– Kotiympäristöt. Viestintä, seuranta, 
hallinta ja apu kotona, rakennuksissa ja 
julkisissa tiloissa; kaikkien laitteiden 
saumaton yhteentoimivuus ja käyttö ottaen 
huomioon kustannustehokkuus, 
kohtuuhintaisuus ja käytettävyys; uudet 
palvelut ja vuorovaikutteisen digisisällön ja 
-palvelujen uudet muodot; tiedonsaanti ja -
hallinta.

– Kotiympäristöt: Viestintä, seuranta, 
hallinta ja apu kotona, rakennuksissa ja 
julkisissa tiloissa; kaikkien laitteiden 
saumaton yhteentoimivuus ja käyttö ottaen 
huomioon kustannustehokkuus, 
kohtuuhintaisuus ja käytettävyys; uudet 
palvelut, mukaan lukien viihteeseen 
liittyvät, ja vuorovaikutteisen digisisällön 
ja -palvelujen uudet muodot; tiedonsaanti 
ja -hallinta.

Perustelu

(Tarkistuksen ensimmäinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tämän alan ulkopuolelle ei pidä jättää viihteen sisältöön liittyviä alueita.
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Tarkistus 86
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 luetelmakohta, 1 

alakohta

– Terveys. Henkilökohtaiset, 
häiritsemättömät järjestelmät, joiden avulla 
kansalaiset voivat hallita hyvinvointiaan 
(esim. päälle puettavat tai kehoon 
asetettavat terveyttä tukevat seurantalaitteet 
ja autonomiset järjestelmät); kehittyvät 
tekniikat, kuten molekyylikuvantaminen, 
ennaltaehkäisyn tehostamiseksi ja 
lääkityksen yksilöllistämiseksi; terveyttä 
koskevan tietämyksen muodostaminen 
(knowledge discovery) ja soveltaminen 
kliinisissä käytännöissä; elinten 
toimintojen mallintaminen ja simulointi;
mikro- ja nanorobottilaitteet 
mahdollisimman vähän invasiivisia 
kirurgisia ja hoitosovelluksia varten.

– Terveys. Henkilökohtaiset, 
häiritsemättömät järjestelmät, joiden avulla 
kansalaiset voivat hallita hyvinvointiaan 
(esim. päälle puettavat tai kehoon 
asetettavat terveyttä tukevat 
seurantalaitteet, joilla on kyky 
kommunikoida, ja autonomiset 
järjestelmät); kehittyvät tekniikat, kuten 
molekyylikuvantaminen, ennaltaehkäisyn 
tehostamiseksi ja lääkityksen 
yksilöllistämiseksi; terveyttä koskevan 
tietämyksen muodostaminen (knowledge 
discovery) ja soveltaminen kliinisissä 
käytännöissä; elinten toimintojen 
mallintaminen ja simulointi; mikro- ja 
nanorobottilaitteet mahdollisimman vähän 
invasiivisia kirurgisia ja hoitosovelluksia 
varten. Etähoito- ja etäseurantatekniikat 
kroonisesti sairaille ja ikääntyneille.

Perustelu

Mittaustulokset on lähetettävä yksityisyys taaten seurantakeskukseen, jossa ammattilainen voi 
analysoida ne. Näin ollen sykliä on täydennettävä tutkimuksen, kehityksen ja innovaation 
osalta.

Väestön ikääntymisen vuoksi tarvitaan sellaisten uusien menetelmien tutkimusta ja kehitystä, 
joilla vähennetään painetta sairaaloissa samanaikaisesti kun parannetaan henkilöiden 
elämän laatua hoidon tasoa vähentämättä.

Tarkistus 87
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 luetelmakohta, 1 a 

alakohta (uusi)

– Ihmisten elämänlaadun alalla: parempi 
tiedotus tieteellisistä tiedoista ja niiden 
parempi saatavuus, olennaisten julkisten 
palvelujen (kuten verotusjärjestelmä jne.) 
ja usein käytettyjen yksityisten palvelujen 
(vapaa-ajan teollisuus, pankit jne.) 
saatavuus.
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Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikat hyödyttävät suoraan ja epäsuorasti ihmisten elämänlaatua, koska 
ne mahdollistavat, että tieteelliset tiedot ovat paremmin ja helpommin saatavilla samoin kuin 
olennaiset julkiset palvelut ja usein käytetyt yksityiset palvelut. Näin helpotetaan palveluiden 
käyttöä ja niiden tarjoamien tietojen saatavuutta.

Tarkistus 88
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 luetelmakohta, 2 

alakohta

– Hallinto. Tieto- ja viestintäteknologian 
monitieteinen käyttö julkisessa hallinnossa 
yhdistettynä organisaatiomuutoksiin ja 
uusiin taitoihin siten, että voidaan tarjota 
innovatiivisia ja kansalaiskeskeisiä 
palveluja kaikille; kehittynyt tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuva tutkimus ja 
ratkaisut, joilla parannetaan demokratiaa ja 
demokratiaan osallistumista, julkisen 
sektorin palvelujen toimivuutta ja laatua 
sekä vuorovaikutusta viranomaisten kanssa 
ja niiden kesken ja tuetaan 
lainsäädännöllisiä ja poliittisia prosesseja 
demokratian kaikissa vaiheissa. 

– Hallinto. Tieto- ja viestintäteknologian 
monitieteinen käyttö julkisessa hallinnossa 
yhdistettynä organisaatiomuutoksiin ja 
uusiin taitoihin siten, että voidaan tarjota 
innovatiivisia ja kansalaiskeskeisiä 
palveluja kaikille; kehittynyt tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuva tutkimus ja 
ratkaisut, joilla parannetaan demokratiaa ja 
demokratiaan osallistumista (mukaan 
lukien eDemocracy), julkisen sektorin 
palvelujen toimivuutta ja laatua sekä 
vuorovaikutusta viranomaisten kanssa ja 
niiden kesken ja tuetaan lainsäädännöllisiä 
ja poliittisia prosesseja demokratian 
kaikissa vaiheissa.

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikat voivat ja niiden pitää olla demokratian tukemisen edistäjiä. Tällä 
alalla eDemocracy helpottaa ja jouduttaa kansalaisten osallistumista, sillä on rajaton 
kattavuus, se mahdollistaa tietojen nopeamman virran ja tiedonvaihdon eikä aiheuta 
byrokratiaa.

Tarkistus 89
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 1 luetelmakohta, 3 

alakohta

– Osallisuus. Tavoitteena on valtaistaa 
yksilöt ja heidän yhteisönsä ja parantaa 
kaikkien kansalaisten tasapuolista 
osallistumista tietoyhteiskuntaan ja samalla 
ehkäistä vammaisuudesta, heikosta 
taitotasosta, köyhyydestä, 
maantieteellisestä eristyneisyydestä, 
kulttuurista, sukupuolesta tai iästä johtuvat 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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digitaalikuilut tukemalla aputeknologiaa, 
edistämällä itsenäistä elämistä, 
parantamalla tietotekniikkataitoja ja 
kehittämällä kaikille suunniteltuja (design-
for-all) tuotteita ja palveluja.

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 90
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 2 luetelmakohta, 2 

alakohta

– Teknologia-avusteisen oppimisen 
järjestelmät, välineet ja palvelut, jotka on 
mukautettu erilaisille käyttäjille eri 
konteksteissa; ihmisen oppimiseen liittyvät 
tekijät, kun prosessi tapahtuu tieto- ja 
viestintäteknologian välityksellä; keinot 
parantaa ihmisten valmiuksia tulla 
aktiivisiksi oppijoiksi. 

– Teknologia-avusteisen oppimisen 
järjestelmät, välineet ja palvelut (mukaan 
lukien verkko-oppiminen eli eLearning), 
jotka on mukautettu erilaisille käyttäjille 
eri konteksteissa, jotka liittyvät 
opetusjärjestelmien yhdenmukaistamiseen 
Euroopassa; ihmisen oppimiseen liittyvät 
tekijät, kun prosessi tapahtuu tieto- ja 
viestintäteknologian välityksellä; keinot 
parantaa ihmisten valmiuksia tulla 
aktiivisiksi oppijoiksi. Elinikäinen 
oppiminen.

Perustelu

E-learning helpottaa oppimista. Opetuksessa käytettävä tieto- ja viestintäteknologia poistaa 
etäopetuksen perinteisten opetuskeinojen etäisyystekijän, vähentää viestinnän viivettä 
riippumatta osallistujien sijainnista ja kehittää muun muassa opiskelijoiden kykyä käyttää 
tietokonetta. 

Jatkuva oppiminen on välttämätöntä ajan hermolle pääsemiseksi tieto- ja viestintäteknologian 
kaltaisella alalla, jolla teknologiset muutokset tapahtuvat nopeasti.

Tarkistus 91
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 3 luetelmakohta, 1 

alakohta

– Dynaamiset, verkostopainotteiset 
yrityksiä tukevat järjestelmät, joilla 
luodaan ja tarjotaan tuotteita ja palveluja; 
älykkäiden komponenttien hajautettu 
valvonta ja hallinta; digitaaliset 
liiketoimintaekosysteemit (DBE), 

– Dynaamiset, verkostopainotteiset 
yrityksiä tukevat järjestelmät, joilla 
luodaan ja tarjotaan tuotteita ja palveluja; 
älykkäiden komponenttien hajautettu 
valvonta ja hallinta; digitaaliset 
liiketoimintaekosysteemit (DBE), 
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erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
tarpeisiin mukautettavat 
ohjelmistoratkaisut; yhteistyöpalvelut 
hajautettuja työtiloja varten; teknologia-
avusteinen ryhmäläsnäolo (group 
presence), ryhmäjohtaminen ja resurssien 
yhteiskäytön tuki. 

erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
tarpeisiin mukautettavat 
ohjelmistoratkaisut; yhteistyöpalvelut, 
joissa otetaan huomioon hajautettujen 
työtilojen käsite; teknologia-avusteinen 
ryhmäläsnäolo (group presence), 
ryhmäjohtaminen ja resurssien 
yhteiskäytön tuki. 

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 92
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Toimet, Sovellusten tutkimus, 3 luetelmakohta, 1 a 

alakohta (uusi)

– Yritysten uudet mahdollisuudet: 
tuottavuuden parannukset tieto- ja 
viestintäteknologioiden käytön avulla, 
uusien markkinoiden ja 
tavarantoimittajien saatavuus sähköisen 
kaupan kautta.

Perustelu

Tieto- ja viestintäteknologiat tarjoavat uusia ja lukuisia mahdollisuuksia yrityksille, jotka 
voivat parantaa tuottavuuttaan uusien teknologioiden käytön avulla. Samat teknologiat 
mahdollistavat, että uudet markkinat ovat enemmän ja helpommin saatavilla ja että 
tavarantoimittajia on enemmän.

Tarkistus 93
Liite I, 3. Tieto- ja viestintäteknologiat, Vastaaminen esiin nouseviin tarpeisiin ja 

ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin tarpeisiin, 1 kohta

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat. 
Tavoitteena on stimuloida ja tukea 
monitieteistä huippututkimusta tieto- ja 
viestintäteknologiaan liittyvillä esiin 
nousevilla tutkimusaloilla. Painopisteitä: 
miniatyrisoinnin ja tietotekniikan uusien 
rajojen tutkiminen, mukaan luettuna 
esimerkiksi kvantti-ilmiöiden 
hyödyntäminen; verkotettujen 
tietotekniikka- ja viestintäjärjestelmien 
kompleksisuuden hallinta; uusien 

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat. 
Tavoitteena on stimuloida ja tukea pitkällä 
aikavälillä tavoitteita, jotka liittyvät 
monitieteiseen huippututkimukseen tieto-
ja viestintäteknologiaan liittyvillä esiin 
nousevilla tutkimusaloilla. Painopisteitä: 
miniatyrisoinnin ja tietotekniikan uusien 
rajojen tutkiminen, mukaan luettuna 
esimerkiksi kvantti-ilmiöiden 
hyödyntäminen; verkotettujen 
tietotekniikka- ja viestintäjärjestelmien 
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ratkaisujen tutkiminen ja älykkäiden 
järjestelmien kokeilu uusia personoituja 
tuotteita ja palveluja varten.

kompleksisuuden tutkimuksessa ja tieto-
ja viestintäteknologioiden käytön 
sosiaalisen käyttäytymisen seurauksen 
tutkimuksessa kehitettyjen käsitteiden ja 
menetelmien käyttö;  uusien ratkaisujen 
tutkiminen ja älykkäiden järjestelmien 
kokeilu uusia personoituja tuotteita ja 
palveluja varten ottaen huomioon 
järjestelmän konfiguraation luonteen ja 
ohjelmistojen käyttäytymisen.

Perustelu

Nämä toimet on rajoitettu nykyisin tutkimuslaboratorioihin, mutta ei pidä unohtaa, että niiden 
lopullisena tavoitteena on niiden käyttöönotto yhteiskunnassa.

Näiden järjestelmien kokeilussa on otettava mukaan myös ohjelmistojen käyttäytyminen 
olennaisena osana niiden luotettavuutta.  

Monimutkaisten tuotantoilmiöiden tutkimuksessa saavutettu tietämys on tärkeää myös tieto- ja 
viestintäteknologioiden, kuten Internetin, käyttöön liittyvän eurooppalaisen yhteiskunnan 
muutoksen ja käyttäytymisen analysoinnissa.

Tarkistus 94
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, Tavoite

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä ja edesauttaa 
siirtymistä runsaasti luonnonvaroja 
kuluttavasta teollisuudesta 
osaamisintensiiviseen teollisuuteen
tuottamalla uraa uurtavaa tietämystä eri 
teknologioita ja tutkimusaloja hyödyntäviä 
uusia sovelluksia varten. 

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä ja edesauttaa 
siirtymistä runsaasti luonnonvaroja 
kuluttavasta teollisuudesta 
osaamisintensiiviseen teollisuuteen 
tuottamalla innovatiivista tietämystä 
(tietyn tieteellisen, teknologisen ja 
taloudellisen riskin hyväksyen) eri 
teknologioita ja tutkimusaloja hyödyntäviä 
uusia sovelluksia varten, ja muuttaa ja 
nykyaikaistaa Euroopan teollisuutta 
mahdollisimman monilla aloilla tukemalla 
Euroopan teollisuuden muutosta 
mahdollisimman monella alalla.

Perustelu

Innovatiivisen tiedon luominen merkitsee laskelmallisen ja rationaalisen tieteellisen, 
teknologisen ja taloudellisen riskitekijän hyväksymistä. On hyvin tärkeää, että tutkimus 
nanotieteiden, nanoteknologioiden, materiaalien ja uusien tuotantomenetelmien alalla tukee 
ja helpottaa Euroopan teollisuuden nykyaikaistamista mahdollisimman monilla aloilla.
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Tarkistus 95
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 1 kohta

Euroopan teollisuus tarvitsee merkittäviä 
innovaatioita kilpailukykynsä 
parantamiseksi. Sen on keskitettävä 
kapasiteettiaan runsaasti lisäarvoa 
tarjoaviin tuotteisiin ja teknologioihin, jotta 
se kykenisi vastaamaan yhtäältä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja toisaalta 
ympäristöä ja terveyttä koskeviin sekä 
muihin yhteiskunnallisiin odotuksiin. 
Tutkimuksella on olennainen asema 
pyrittäessä vastaamaan näihin kilpaileviin 
haasteisiin. 

Euroopan teollisuus tarvitsee merkittäviä 
innovaatioita kilpailukykynsä 
parantamiseksi. Sen on keskitettävä 
kapasiteettiaan runsaasti lisäarvoa 
tarjoaviin tuotteisiin, prosesseihin ja 
teknologioihin, jotta se kykenisi 
vastaamaan yhtäältä asiakkaiden 
vaatimuksiin ja toisaalta ympäristöä ja 
terveyttä koskeviin sekä muihin 
yhteiskunnallisiin odotuksiin. 
Tutkimuksella on olennainen asema 
pyrittäessä vastaamaan näihin kilpaileviin 
haasteisiin.

Tarkistus 96
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 3 a kohta (uusi)

Tulevaisuuden teollisuuden kilpailukyky 
on suuresti riippuvainen 
nanoteknologioista ja niiden 
sovelluksista. Euroopan unioni on 
maailman johtava alue 
nanoteknologioiden, nanotieteiden, 
materiaalien ja tuotantoteknologioiden 
aloilla. Tätä johtavaa asemaa on syytä 
vahvistaa ja edistettävä uusia toimia 
Euroopan unionin tilanteen 
vakauttamiseksi ja vahvistamiseksi 
erittäin kilpailevassa maailmassa. 
Nanotieteiden ja -teknologioiden tutkimus 
ja teknologinen kehitys eri aloilla voivat 
nopeuttaa Euroopan teollisuuden 
muutosprosessia.

Perustelu

Euroopan teollisuuden tuleva kilpailukyky on suuresti riippuvainen nanoteknologioista ja 
niiden sovelluksista. Tämän vuoksi nanotieteiden ja -teknologioiden tutkimus ja teknologinen 
kehitys voivat nopeuttaa Euroopan teollisuuden muutosprosessia.
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Tarkistus 97
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 5 kohta

Aihealue on erityisen tärkeä pk-yrityksille, 
koska niillä on sekä alan teknologioihin 
liittyviä tarpeita että tärkeä asema niiden 
kehittämisessä ja käytössä. Pk-yritysten 
kannalta keskeisiä osa-alueita ovat: 
nanoteknologiset instrumentit, välineet ja 
laitteet (koska tällä alalla on runsaasti 
nopeasti kasvavia huipputeknologiaan 
keskittyneitä pk-yrityksiä); tekniset 
tekstiilit (tyypillinen esimerkki 
perinteisestä alasta, jolla on käynnissä 
moniin pk-yrityksiin vaikuttava nopea 
muutosprosessi); avaruusjärjestelmät; 
mekaaninen teollisuus (esim. työstökoneet, 
joiden osalta eurooppalaisilla pk-yrityksillä 
on johtava asema maailmassa) sekä muut 
alat, joilla toimii runsaasti sellaisia pk-
yrityksiä, joille on hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista, materiaaleista ja 
tuotteista. 

Aihealue on erityisen tärkeä pk-yrityksille, 
koska niillä on sekä alan teknologioihin 
liittyviä tarpeita että tärkeä asema niiden 
kehittämisessä ja käytössä. Pk-yritysten 
kannalta keskeisiä osa-alueita ovat: 
nanoteknologiset instrumentit, välineet ja 
laitteet (koska tällä alalla on runsaasti 
nopeasti kasvavia pk-yrityksiä); tekniset 
tekstiilit (tyypillinen esimerkki 
perinteisestä alasta, jolla on käynnissä 
moniin pk-yrityksiin vaikuttava nopea 
muutosprosessi); avaruusjärjestelmät; 
mekaaninen teollisuus (esim. työstökoneet, 
joiden osalta eurooppalaisilla pk-yrityksillä 
on johtava asema maailmassa) sekä muut 
alat, joilla toimii runsaasti sellaisia pk-
yrityksiä, joille on hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista, materiaaleista ja 
tuotteista.

Perustelu

Pk-yritykset syntyvät usein yliopistojen tai vastaavien tahojen spin-off-yrityksinä, jolloin ne 
ovat huipputeknologian yrityksiä, vaikka näin ei olekaan aina. Täten on parempi poistaa 
termi "huipputeknologia", jotta ulkopuolelle eivät jäisi yritykset, jotka haluavat olla mukana 
tässä linjassa, vaikka eivät edusta huipputeknologiaa.

Tarkistus 98
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, Toimet, 

Nanotieteet ja nanoteknologia, 3 a kohta (uusi)

Myös nanoteknologioiden vaikutusta 
yhteiskuntaan ja nanotieteiden ja -
teknologioiden merkitystä 
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun 
sekä vielä vähän tunnettujen tiettyjen 
nanoteknologisten edistysaskeleiden 
mahdollisia seurauksia ja riskejä 
tutkitaan.
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Perustelu

On tärkeää tutkia nanoteknologioiden ja nanotieteiden vaikutusta yhteiskuntaan sekä kaikkia 
etuja, joita ne voivat antaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun ja parempaan 
ymmärtämiseen Tiettyjen vielä jonkin verran tuntemattomien teknologisten edistysaskeleiden 
joissain piireissä vastusta synnyttävien mahdollisten seurausten ja riskien yksityiskohtainen 
tutkimus on myös otettava mukaan.

Tarkistus 99
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, Toimet, 

Materiaalit, 1 kohta

Uudet ja entistä älykkäämmät materiaalit, 
jotka tarjoavat uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja enemmän suorituskykyä, 
ovat yhä tärkeämpiä teollisuuden 
kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen 
kannalta. Valmistusteollisuuden uusissa 
toimintamalleissa tuotteiden arvoa ja 
suorituskykyä lisätään yhä useammin 
ensisijaisesti materiaaleja – eikä 
prosessoinnin eri vaiheita – kehittämällä.

Uudet, optimoidut ja entistä älykkäämmät 
materiaalit, jotka tarjoavat uusia 
toiminnallisia ominaisuuksia ja enemmän 
suorituskykyä, ovat yhä tärkeämpiä 
teollisuuden kilpailukyvyn ja kestävän 
kehityksen kannalta. Valmistusteollisuuden 
uusissa toimintamalleissa tuotteiden arvoa 
ja suorituskykyä lisätään yhä useammin 
ensisijaisesti materiaaleja – eikä 
prosessoinnin eri vaiheita – kehittämällä.

Perustelu

Uusien materiaalien lisäksi on mainittava myös materiaalit, joiden ominaispiirteitä on 
parannettu.

Tarkistus 100
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, Toimet, 

Materiaalit, 2 kohta

Materiaaleja koskevassa tutkimuksessa 
keskitytään älykkäiden ja 
ominaisuuksiltaan räätälöityjen uusien 
materiaalien kehittämiseen. Tämä 
edellyttää materiaalien luontaisten 
ominaisuuksien, prosessoinnin ja 
tuotannon älykästä hallintaa sekä 
mahdollisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten huomioon ottamista 
materiaalien koko elinkaaren aikana. 
Painopistealueena on uusien kehittyneiden 
materiaalien, erityisesti entistä 
suorituskykyisempien nano-, bio- ja 
hybridimateriaalien, aikaansaaminen nano-

Materiaaleja koskevassa tutkimuksessa 
keskitytään älykkäiden ja 
ominaisuuksiltaan räätälöityjen uusien 
materiaalien kehittämiseen. Tämä 
edellyttää materiaalien luontaisten 
ominaisuuksien, prosessoinnin ja 
tuotannon älykästä hallintaa sekä 
mahdollisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten huomioon ottamista 
materiaalien koko elinkaaren aikana. 
Painopistealueena on uusien kehittyneiden 
materiaalien, erityisesti entistä 
suorituskykyisempien nano-, bio-, meta- ja 
hybridimateriaalien, aikaansaaminen nano-
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ja bioteknologian tarjoamien 
mahdollisuuksien sekä ”luonnosta 
oppimisen” avulla. 

ja bioteknologian tarjoamien 
mahdollisuuksien sekä ”luonnosta 
oppimisen” avulla.

Perustelu

Metamateriaalit ovat uusi materiaaliluokka, jolla on luonnossa havaitsemattomia 
ominaisuuksia ja jota ei pidä jättää tutkimuksen ulkopuolelle, koska ne ovat innovatiivisesti 
merkittäviä ja niiltä odotetaan paljon tulevaisuudessa.  Tällä hetkellä yksi metamateriaalien 
suosituimmista sovelluksista on litteiden linssien valmistaminen.

Tarkistus 101
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, Toimet, 

Uudet tuotantoteknologiat, 1 kohta

Valmistuksessa tarvitaan uutta 
lähestymistapaa, jotta EU:n teollisuus 
pystyisi muuntumaan runsaasti 
luonnonvaroja kuluttavasta teollisuudesta 
osaamisintensiiviseksi teollisuudeksi. 
Tämä edellyttää kokonaan uudenlaista 
asennoitumista uuden tietämyksen 
jatkuvaan hankkimiseen sekä sen käyttöön, 
suojaamiseen ja rahoitukseen. On muun 
muassa edistettävä kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja. Tätä varten on luotava 
oikeanlaiset olosuhteet jatkuvalle 
innovoinnille (teollisessa toiminnassa sekä 
tuotantojärjestelmissä, mukaan luettuina 
rakentaminen, laitteet ja palvelut) sekä 
yleisten tuotantoresurssien (teknologioiden, 
organisaatioiden ja tuotantolaitteiden) 
kehittämiselle. Samanaikaisesti on 
täytettävä turvallisuus- ja 
ympäristövaatimukset.

Valmistuksessa tarvitaan uutta 
lähestymistapaa, jotta EU:n teollisuus 
pystyisi muuntumaan runsaasti 
luonnonvaroja kuluttavasta teollisuudesta 
osaamisintensiiviseksi teollisuudeksi. 
Tämä edellyttää kokonaan uudenlaista 
asennoitumista uuden tietämyksen 
jatkuvaan hankkimiseen sekä sen käyttöön, 
suojaamiseen ja rahoitukseen. On muun 
muassa edistettävä kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja. Tämä edellyttää kokonaan 
uudenlaista asennoitumista uuden 
tietämyksen jatkuvaan hankkimiseen sekä 
sen käyttöön, suojaamiseen ja 
rahoitukseen. On muun muassa edistettävä 
kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja. Tätä 
varten on luotava oikeanlaiset olosuhteet 
jatkuvalle innovoinnille (teollisessa 
toiminnassa sekä tuotantojärjestelmissä, 
mukaan luettuina rakentaminen, laitteet ja 
palvelut) sekä yleisten tuotantoresurssien 
(teknologioiden, automatisoinnin, 
resurssien/laitteistojen ja 
tuotantolaitteiden organisoimisen) 
kehittämiselle edistäen Euroopan 
perusteollisuuden modernisoimista. 
Samanaikaisesti on täytettävä turvallisuus-
ja ympäristövaatimukset
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Perustelu

On parempi selvittää tarkemmin mitä yleiset tuotantoresurssit tarkoittavat.  Viime kädessä 
tavoitteena on Euroopan teollisuuden modernisointi.

Tarkistus 102
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, Toimet, 

Uudet tuotantoteknologiat, 2 kohta

Tutkimuksen kohteena ovat useat eri 
osatekijät: sellaisten uusien teollisten 
mallien ja strategioiden kehittäminen ja 
validointi, jotka kattavat kaikki tuotteiden 
ja prosessien elinkaareen liittyvät 
näkökohdat; mukautuvat 
tuotantojärjestelmät, joiden avulla voidaan 
poistaa nykyisiä prosessien rajoituksia ja 
mahdollistaa uusien valmistus- ja 
prosessointimenetelmien käyttö; verkotettu 
tuotanto, jonka avulla voidaan kehittää 
välineitä ja menetelmiä maailmanlaajuisia 
yhteistyössä toteutettavia ja lisäarvoa 
tuottavia toimintoja varten; välineet, joiden 
avulla uudet teknologiat voidaan nopeasti 
siirtää ja integroida valmistusprosessien 
suunnitteluun ja toteutukseen; nano-, bio-, 
informaatio- ja kognitiivisten 
teknologioiden konvergenssin 
hyödyntäminen uusien tuotteiden ja 
teknisten ratkaisujen kehittämisessä sekä 
mahdollisessa uusien teollisuudenalojen 
luomisessa.

Tutkimuksen kohteena ovat useat eri 
osatekijät: sellaisten uusien teollisten 
mallien ja strategioiden kehittäminen ja 
validointi, jotka kattavat kaikki tuotteiden 
ja prosessien elinkaareen liittyvät 
näkökohdat; mukautuvat 
tuotantojärjestelmät, joiden avulla voidaan 
poistaa nykyisiä prosessien rajoituksia ja 
mahdollistaa uusien tai parannettujen
valmistus- ja prosessointimenetelmien 
käyttö; verkotettu tuotanto, jonka avulla 
voidaan kehittää välineitä ja menetelmiä 
maailmanlaajuisia yhteistyössä 
toteutettavia ja lisäarvoa tuottavia 
toimintoja varten; välineet, joiden avulla 
uudet teknologiat voidaan nopeasti siirtää 
ja integroida valmistusprosessien 
suunnitteluun ja toteutukseen; nano-, bio-, 
informaatio- ja kognitiivisten 
teknologioiden konvergenssin 
hyödyntäminen uusien tuotteiden ja 
teknisten ratkaisujen kehittämisessä sekä 
mahdollisessa uusien teollisuudenalojen 
luomisessa. On kiinnitettävä erityistä 
huomiota pk-yritysten yhdentämiseen 
tarjontaketjujen uusiin tarpeisiin sekä 
korkean teknologian pk-yritysten 
perustamisen rohkaisemiseen 
välttämättömänä edellytyksenä 
perusteelliselle teollisuuden muutokselle.   
Tähän on osoitettava vähintään 
20 prosenttia tähän painopistealueeseen 
suunnatusta budjetista. 

Perustelu

On tärkeää, että pk-yritykset osallistuvat teollisuuden teknologiseen kehittämiseen 
keskipitkällä aikavälillä, mikä on mahdollista ainoastaan, jos sitä varten osoitetaan 
konkreettinen vähimmäismäärä.   
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Tarkistus 103
Liite I, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, Toimet, 

Teknologioiden integrointi teollisia sovelluksia varten, 2 kohta

Tätä koskevassa tutkimuksessa keskitytään 
uusiin sovelluksiin sekä uudenlaisiin,
merkittäviä edistysaskeleita 
mahdollistaviin ratkaisuihin, joilla voidaan 
vastata keskeisiin haasteisiin. Lisäksi 
tutkimus kohdistetaan niihin TTK-
tarpeisiin, joita eri eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ovat määrittäneet. 
Uuden tietämyksen sekä uusien nano-, 
materiaali- ja tuotantoteknologioiden 
integrointia sekä alakohtaisiin että 
poikkialaisiin sovelluksiin tuetaan muun 
muassa terveydenhuollon, rakentamisen, 
avaruusteollisuuden, liikenteen, 
energiahuollon, kemian, ympäristön, 
tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, massan- ja 
paperintuotannon sekä koneenrakennuksen 
aloilla ja lisäksi luonteeltaan yleisemmällä 
työturvallisuuden alalla. 

Tätä koskevassa tutkimuksessa keskitytään 
uusiin sovelluksiin sekä uudenlaisiin, 
merkittäviä edistysaskeleita 
mahdollistaviin ratkaisuihin, joilla voidaan 
vastata keskeisiin haasteisiin. Lisäksi 
tutkimus kohdistetaan niihin TTK-
tarpeisiin, joita eri eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ovat määrittäneet. 
Uuden tietämyksen sekä uusien nano-, 
materiaali- ja tuotantoteknologioiden 
integrointia sekä alakohtaisiin että 
poikkialaisiin sovelluksiin tuetaan muun 
muassa terveydenhuollon, elintarvikkeiden 
jalostuksen, rakentamisen (myös 
asuinrakentamisen), avaruusteollisuuden, 
liikenteen, energiahuollon, kemian, 
ympäristön, tekstiili- ja 
vaatetusteollisuuden, jalkineteollisuuden, 
massan- ja paperintuotannon sekä 
koneenrakennuksen aloilla ja lisäksi 
luonteeltaan yleisemmällä 
työturvallisuuden alalla.

Perustelu

Ei pidä jättää ulkopuolelle näitä teollisuudenaloja, jotka voivat hyötyä tämän alan 
tutkimuksesta.

Tarkistus 104
Liite I, 5. Energia, Tavoite

Tavoitteena on muuttaa nykyinen 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 
energiajärjestelmä kestävämmäksi, 
monipuoliseen energialähteiden ja 
energiankantajien valikoimaan 
perustuvaksi järjestelmäksi sekä parantaa 
energiatehokkuutta. Näin voidaan vastata 
energiansaannin varmuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 

Tavoitteena on muuttaa nykyinen 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 
energiajärjestelmä kestävämmäksi ja 
riippumattomammaksi
tuontipolttoaineista, monipuoliseen 
pilaamattomien, erityisesti uusiutuvien, 
energianlähteiden ja –kantajien 
valikoimaan perustuvaksi järjestelmäksi 
sekä parantaa energiatehokkuutta, 
vahvistamalla monimuototuotantoa, 
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energia-alan kilpailukykyä. kulutuksen järkiperäistämistä ja energian 
varastointia, jotta voidaan vastata 
energiansaannin varmuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
energia-alan kilpailukykyä.

Perustelu

Euroopan unionin on käytettävä koko tutkimuspotentiaaliaan, jotta murretaan riippuvuus 
fossiilisista polttoaineista, mutta samaan aikaan sen on panostettava omaan energialähteiden 
tuotantoon niin, että varmistetaan korkea omavaraisuusaste, jolloin se toimii myös 
vaihtoehtoisena elinkeinona rakennemuutoksista kärsineillä alueilla.       

Korostetaan pilaamattomia energianlähteitä ja monimuototuotantoa yhdessä 
järkiperäistämisen kanssa käytettävinä keinoina parantaa yleistä energiatehokkuutta ja 
vastaavasti vähentää kulutusta.

Tarkistus 105
Liite I, 5. Energia, Lähestymistapa, 1 a kohta (uusi)

Eurooppa on noussut maailmassa 
johtavaan asemaan useiden 
energiateknologioiden alalla. Se on 
edelläkävijä uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvien nykyaikaisten tekniikoiden, 
kuten aurinkoenergian, bioenergian ja 
tuulienergian aloilla. EU kilpailee myös 
maailmanlaajuisesti energian tuotanto- ja 
jakeluteknologioiden alalla ja sillä on 
vahvaa tutkimuskapasiteettia 
hiilidioksidin talteenoton ja sitomisen 
alalla. Näitä asemia uhkaa kuitenkin 
vakavasti kilpailu (etenkin Yhdysvaltojen 
ja Japanin taholta). Jotta Eurooppa voisi 
säilyttää johtavan asemansa ja kehittää 
sitä, vaaditaan suuria ponnisteluja ja 
kansainvälistä yhteistyötä.

Perustelu

Euroopan unionin on jatkettava uusiutuvien energialähteiden edelläkävijänä ja panostettava 
päättäväisesti näihin puhtaisiin energialähteisiin energian pääasiallisena tuotantomuotona. 
Tämä edellyttää enemmän määrärahoja niiden tutkimukseen, jotta niistä voi tulla merkittäviä 
energialähteitä, joiden tuotanto- ja kuluttajahinta on kohtuullinen. Näin ne tehtäisiin 
kannattaviksi ja kilpailukykyisiksi verrattuna maihin, jotka jatkavat pääasiallisesti fossiilisten 
polttoaineiden ja muiden saastuttavien tai vaarallisten energialähteiden käyttöä.
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Tarkistus 106
Liite I, 5. Energia, Lähestymistapa, 3 kohta

Yksi tämän aihealueen tärkeistä tavoitteista 
on Euroopan energiasektorin kilpailukyvyn 
parantaminen, jotta se voisi vastata 
ankaraan maailmanlaajuiseen kilpailuun. 
Tavoitteena on luoda Euroopan 
teollisuudelle edellytykset saavuttaa 
johtava asema maailmassa tai säilyttää jo 
hankittu johtoasema keskeisten 
energiateknologioiden alalla. Erityisesti 
pk-yritykset ovat avainasemassa energia-
alalla: niillä on elintärkeä asema 
energiaketjussa ja ne ovat keskeinen 
innovaatioita edistävä voima. Niiden 
laajamittainen osallistuminen tutkimus- ja 
demonstrointitoimiin on olennaisen 
tärkeää, ja sitä edistetään aktiivisesti. 

Yksi tämän aihealueen tärkeistä tavoitteista 
on Euroopan energiasektorin kilpailukyvyn 
parantaminen, jotta se voisi vastata 
ankaraan maailmanlaajuiseen kilpailuun. 
Tavoitteena on luoda Euroopan 
teollisuudelle edellytykset saavuttaa 
johtava asema maailmassa tai säilyttää jo 
hankittu johtoasema keskeisten 
energiateknologioiden alalla. Erityisesti 
pk-yritykset ovat avainasemassa energia-
alalla: niillä on elintärkeä asema 
energiaketjussa ja ne ovat keskeinen 
innovaatioita edistävä voima. Niiden 
laajamittainen osallistuminen tutkimus-, 
kehittämis- ja demonstrointitoimiin on 
olennaisen tärkeää, ja sitä on edistettävä 
aktiivisesti osoittamalla niihin 
20 prosenttia tähän painopistealueeseen 
suunnatusta budjetista.

Perustelu

Jotta pk-yritysten osallistumista näille aloille tuettaisiin todella, tässä painopistealueessa on 
vahvistettava tukikynnys.

Tarkistus 107
Liite I, 5. Energia, Lähestymistapa, 5 kohta

Tutkimustulosten leviämisen ja 
hyödyntämisen parantamiseksi tietämyksen 
levittämistä ja tulosten siirtoa – myös 
poliittisille päättäjille – tuetaan kaikilla 
aloilla. Näillä toimilla täydennetään 
erilliseen kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan sisältyvässä Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelmassa 
toteutettavia toimia, joilla pyritään 
tukemaan innovointia ja poistamaan 
demonstroitujen energiateknologioiden 
laajamittaisen markkinoille saattamisen 
ei-teknisiä esteitä.

Tutkimustulosten leviämisen ja 
hyödyntämisen parantamiseksi tietämyksen 
levittämistä ja tulosten siirtoa – myös 
poliittisille päättäjille – tuetaan kaikilla 
aloilla. Erityisesti pyritään kannustamaan 
monitieteellisyyttä ja tieteidenvälisyyttä ja 
tavoitellaan mahdollisimman suurta 
synergiaa ja täydentävyyttä yhteisön 
muiden ohjelmien ja toimien kanssa, 
esimerkiksi kilpailukykyä ja innovaatioita 
koskevaan ohjelmaan sisältyvän Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelman 
kanssa.
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Perustelu

Seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavien toimien on oltava kiinteässä yhteydessä muista 
ohjelmista rahoitettavien ohjelmien kanssa siten, että ne täydentävät toisiaan. 

Tarkistus 108
Liite I, 5. Energia, Lähestymistapa, 5 a kohta (uusi)

Kustakin tämän painopistealueen piirissä 
toteutetusta toimesta tiedotetaan ja sitä 
tehdään kansantajuisesti tunnetuksi. 

Perustelu

Levitetään suurelle yleisölle kansantajuista tietoa tieteestä, jotta kannustettaisiin 
loppukäyttäjiä ja erityisesti poliittisia päättäjiä ottamaan näitä toimia käyttöön.   

Tarkistus 109
Liite I, 5. Energia, Toimet, Monimuototuotanto (uusi) (ennen Vety ja polttokennot -kohtaa) 

– Monimuototuotanto
Loppukäyttäjälle suunnattujen 
integroitujen ja erittäin tehokkaiden 
energiajärjestelmien kehitys, millä 
mahdollistetaan parhaiden saatavilla 
olevien ja ympäristöystävällisten 
energialähteiden käyttö. Energian uusien 
varastointimuotojen parantaminen ja 
kehittäminen.
Näiden järjestelmien verkkoliittymien 
hallinnointi yleisen tehokkuuden ja 
palvelun laadun parantamiseksi.

Perustelu

Monimuototuotannon edistymisen vuoksi on odotettavissa, että energianmuuntoprosessien 
tehokkuus lisääntyy huomattavasti, uusiutuvia tai vähän saastuttavia energialähteitä 
käytetään runsain mitoin, näistä prosessista lähtöisin oleva tuotanto liitetään sähköverkkoon 
(ympäristöystävällisempää kuin tavallisen lämpöenergian tuotanto) ja 
infrastruktuurikustannukset laskevat, mikä lisää kilpailukykyä. Tämän vuoksi 
monimuototuotanto on lisättävä erityiseksi tutkimuksen, kehittämisen ja demonstroinnin 
linjaksi.

Tarkistus 110
Liite I, 5. Energia, Toimet, Vety ja polttokennot
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Vetyä ja polttokennoja käsittelevän 
eurooppalaisen teknologiayhteisön laatima 
integroitu tutkimus- ja 
käyttöönottostrategia luo pohjan 
liikenteessä käytettäviä sekä kiinteitä ja 
kannettavia sovelluksia koskevalle 
strategiselle ja integroidulle ohjelmalle, 
jonka avulla pyritään luomaan vankka 
teknologiaperusta kilpailukykyisen 
polttokenno- ja vetyalan tuotanto- ja 
laiteteollisuuden rakentamiselle EU:ssa. 
Ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimet: 
perus- ja soveltava tutkimus ja teknologian 
kehittäminen; laajamittaiset 
demonstrointihankkeet (”kärkihankkeet”) 
tutkimustulosten validoimiseksi ja 
palautteen saamiseksi jatkotutkimusta 
varten; poikkialaiset ja sosioekonomiset 
tutkimustoimet, joilla tuetaan toimivia 
siirtymästrategioita ja luodaan 
rationaalinen pohja poliittiselle 
päätöksenteolle ja markkinoiden 
toimintaedellytysten kehittämiselle. 
Ohjelmaan sisältyvät teollisuuden 
soveltava tutkimus, demonstrointi ja 
monialaiset toimet olisi mieluiten 
toteutettava yhteisen teknologia-aloitteen 
kautta. Tätä strategisesti johdettua, 
tavoitelähtöistä toimintaa täydennetään 
perustutkimukseen suuntautuvalla 
tutkimusyhteistyöllä, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan läpimurtoja kriittisten 
materiaalien, prosessien ja kehittyvien 
teknologioiden alalla. Toimia 
koordinoidaan tiiviisti.

Vetyä ja polttokennoja käsittelevän 
eurooppalaisen teknologiayhteisön laatima 
integroitu tutkimus- ja 
käyttöönottostrategia luo pohjan 
liikenteessä käytettäviä sekä kiinteitä ja 
kannettavia sovelluksia koskevalle 
strategiselle ja integroidulle ohjelmalle, 
jonka avulla pyritään luomaan vankka 
teknologiaperusta kilpailukykyisen
polttokenno- ja vetyalan tuotanto- ja 
laiteteollisuuden rakentamiselle EU:ssa. 
Ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimet: 
perus- ja soveltava tutkimus ja teknologian 
kehittäminen; laajamittaiset 
demonstrointihankkeet (”kärkihankkeet”) 
tutkimustulosten validoimiseksi ja 
palautteen saamiseksi jatkotutkimusta 
varten; poikkialaiset ja sosioekonomiset 
tutkimustoimet, joilla tuetaan toimivia 
siirtymästrategioita ja luodaan 
rationaalinen pohja poliittiselle 
päätöksenteolle ja markkinoiden 
toimintaedellytysten kehittämiselle. 
Ohjelmaan sisältyvät teollisuuden 
soveltava tutkimus, demonstrointi ja 
monialaiset toimet voitaisiin toteuttaa 
osittain yhteisen teknologia-aloitteen 
kautta. Tätä strategisesti johdettua, 
tavoitelähtöistä toimintaa täydennetään 
perustutkimukseen suuntautuvalla 
tutkimusyhteistyöllä, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan läpimurtoja kriittisten 
materiaalien, prosessien ja kehittyvien 
teknologioiden alalla. Toimia 
koordinoidaan tiiviisti.

Perustelu

Pelkästään yhteiseen teknologia-aloitteeseen ei pidä keskittää kaikkia edellä mainittuja 
poikkialaisia toimia.  

Tarkistus 111
Liite I, 5. Energia, Toimet, Uusiutuviin energialähteisiin perustuva polttoainetuotanto

Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
erilaisiin alueellisiin olosuhteisiin 
soveltuvia integroituja teknologioita 

Tavoitteena on tutkia, kehittää ja 
demonstroida erilaisiin alueellisiin 
olosuhteisiin soveltuvia integroituja 
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sähkön tuottamiseksi uusiutuvista 
energialähteistä, jotta voitaisiin tarjota 
keinoja kasvattaa merkittävästi uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuutta 
EU:n sähköntuotannossa. Tutkimuksen 
avulla olisi parannettava muuntamisen 
kokonaishyötysuhdetta, alennettava 
merkittävästi sähkön hintaa, parannettava 
prosessien luotettavuutta ja vähennettävä 
entisestään ympäristövaikutuksia. 
Etusijalla ovat aurinkosähkö, tuulisähkö ja 
biomassasta (jätteiden biohajoava osa 
mukaan luettuna) tuotettava sähkö. 
Tutkimuksessa pyritään myös 
hyödyntämään muiden uusiutuvien 
energialähteiden kaikki mahdollisuudet: 
tällaisia energialähteitä ovat geoterminen 
energia, aurinkolämpö, merienergia ja 
pienvesivoima.

teknologioita sähkön tuottamiseksi 
uusiutuvista energialähteistä, jotta 
voitaisiin tarjota keinoja kasvattaa 
merkittävästi uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuutta EU:n 
sähköntuotannossa. Tutkimuksen avulla 
olisi parannettava muuntamisen 
kokonaishyötysuhdetta, poistettava 
nykyiset esteet, mikä johtaa siihen, että on 
alennettava merkittävästi sähkön hintaa, 
parannettava prosessien luotettavuutta ja 
vähennettävä entisestään 
ympäristövaikutuksia. Etusijalla ovat 
aurinkosähkö, aurinkolämpö, tuulisähkö 
ja biomassasta (energiakasvien viljely sekä
jätteiden biohajoava osa mukaan luettuna) 
tuotettava sähkö. Tutkimuksessa pyritään 
myös hyödyntämään muiden uusiutuvien 
energialähteiden kaikki mahdollisuudet: 
tällaisia energialähteitä ovat geoterminen 
energia, aurinkolämpö, merienergia ja 
pienvesivoima.

Perustelu

Ehdotetaan eri alaotsikoiden alkutekstin yhdenmukaistamista kolmen tieteellisen tekijän 
(tutkimus, kehitys ja demonstrointi) sisällyttämiseksi.

Sähkön tuottamista aurinkoenergiasta ei pidä rajoittaa vain aurinkosähköön.  On 
parannettava myös mahdollisuuksia tuottaa sähköä ja lämpöä keski- ja korkealämpöisillä 
aurinkoenergian keräimillä.  

Lienee aiheellista käsitellä laaja-alaisesti energiaviljelmiä ja niiden mahdollisuuksia 
koskevien toimien lisäämis- ja parantamistavoitetta.  

Tarkistus 112
Liite I, 5. Energia, Toimet, Uusiutuviin energialähteisiin perustuva polttoainetuotanto

Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
parannettuja muuntamisteknologioita 
biomassasta (jätteiden biohajoava osa 
mukaan luettuna) tuotettujen kiinteiden, 
nestemäisten ja kaasumaisten 
polttoaineiden, erityisesti liikenteen 
biopolttoaineiden, kestävää tuotantoa ja 
tarjontaketjuja varten. Tutkimuksessa olisi 
painotettava uudentyyppisiä 
biopolttoaineita sekä nykyisten 

Tavoitteena on tutkia, kehittää ja 
demonstroida parannettuja 
muuntamisteknologioita biomassasta 
(jätteiden biohajoava osa mukaan luettuna) 
ja energiakasviviljelmistä tuotettujen 
kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten 
polttoaineiden, erityisesti liikenteen 
biopolttoaineiden, kestävää tuotantoa ja 
tarjontaketjuja varten. Tutkimuksessa olisi 
painotettava uudentyyppisiä 



PR\613357FI.doc 81/125 PE 368.072v03-00

FI

biopolttoaineiden uusia tuotanto- ja 
jakelukanavia, mukaan luettuna energian ja 
muiden lisäarvotuotteiden yhteistuotanto 
biojalostamoissa. Tutkimuksen tavoitteena 
on tuottaa hiilipäästöihin liittyviä hyötyjä 
koko energialähteestä käyttäjään ulottuvan 
toimitusketjun osalta, ja siinä keskitytään 
energiatehokkuuden parantamiseen, 
teknologian integroinnin edistämiseen ja 
raaka-aineiden käyttöön. Muita käsiteltäviä 
aiheita ovat raaka-ainelogistiikka, 
esinormatiivinen tutkimus ja standardointi 
turvallisen ja luotettavan käytön 
mahdollistamiseksi kiinteissä ja 
liikennesovelluksissa. Uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan 
vedyntuotannon mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tuetaan biomassaan, 
uusiutuvista energialähteistä tuotettuun 
sähköön ja aurinkosähköön perustuvia 
prosesseja.

biopolttoaineita sekä nykyisten 
biopolttoaineiden uusia tuotanto- ja 
jakelukanavia, mukaan luettuna energian ja 
muiden lisäarvotuotteiden yhteistuotanto 
biojalostamoissa. Tutkimuksen tavoitteena 
on tuottaa hiilipäästöihin liittyviä hyötyjä 
koko energialähteestä käyttäjään ulottuvan 
toimitusketjun osalta, ja siinä keskitytään 
energiatehokkuuden parantamiseen, 
teknologian integroinnin edistämiseen ja 
raaka-aineiden käyttöön. Muita käsiteltäviä 
aiheita ovat energiakasvit, raaka-
ainelogistiikka, esinormatiivinen tutkimus 
ja standardointi turvallisen ja luotettavan 
käytön mahdollistamiseksi kiinteissä ja 
liikennesovelluksissa. Uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan 
vedyntuotannon mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tuetaan biomassaan, 
uusiutuvista energialähteistä tuotettuun 
sähköön ja aurinkosähköön perustuvia 
prosesseja.

Perustelu

Ehdotetaan eri alaotsikoiden alkutekstin yhdenmukaistamista kolmen tieteellisen tekijän 
(tutkimus, kehitys ja demonstrointi) sisällyttämiseksi.

Lienee aiheellista käsitellä laaja-alaisesti energiaviljelmiä ja niiden mahdollisuuksia 
koskevien toimien lisäämis- ja parantamistavoitetta.   Siksi ehdotetaan niiden mainitsemista 
tässä kohdassa edellisen kohdan lisäksi.

Tarkistus 113
Liite I, 5. Energia, Toimet, Uusiutuvien energialähteiden käyttö lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä

Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
teknologioita, joilla voidaan parantaa 
mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia 
energialähteitä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä ja edistää tätä kautta 
energian kestävää käyttöä. Tutkimuksella 
tavoitellaan kustannusten merkittävää 
alenemista, tehokkuuden parantumista ja 
ympäristövaikutusten vähentämistä. 
Lisäksi pyritään optimoimaan 
teknologioiden käyttö erilaisissa 
alueellisissa olosuhteissa. Tutkimuksen ja 

Tavoitteena on tutkia, kehittää ja 
demonstroida teknologioita, joilla voidaan 
parantaa mahdollisuuksia hyödyntää 
uusiutuvia energialähteitä aktiivisessa
lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä 
passiivisen tai luonnollisesti tuotetun 
lämmityksen hyväksikäyttöjärjestelmien 
parantamisessa ja edistää tätä kautta 
energian kestävää käyttöä.  Tutkimuksella 
tavoitellaan kustannusten merkittävää 
alenemista, tehokkuuden parantumista ja 
ympäristövaikutusten vähentämistä. 
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demonstroinnin tulisi koskea myös 
seuraavia aiheita: uudet järjestelmät ja 
komponentit teollisia sovelluksia varten 
(mukaan luettuna lämpöenergiaa 
hyödyntävä meriveden suolanpoisto), 
kaukolämpö ja -jäähdytys ja/tai 
rakennuskohtainen lämmitys ja jäähdytys, 
integroitavuus rakennuksiin ja energian 
varastointi.

Lisäksi pyritään optimoimaan 
teknologioiden käyttö erilaisissa 
alueellisissa olosuhteissa. Tutkimuksen ja 
demonstroinnin tulisi koskea myös 
seuraavia aiheita: uudet järjestelmät ja 
komponentit teollisia sovelluksia varten 
(mukaan luettuna lämpöenergiaa 
hyödyntävä meriveden suolanpoisto), 
kaukolämpö ja -jäähdytys ja/tai 
rakennuskohtainen lämmitys ja jäähdytys, 
integroitavuus rakennuksiin ja energian 
varastointi.

Perustelu

Ehdotetaan eri alaotsikoiden alkutekstin yhdenmukaistamista kolmen tieteellisen tekijän 
(tutkimus, kehitys ja demonstrointi) sisällyttämiseksi.

Euroopan unionin on tutkittava uusia mahdollisuuksia hyödyntää passiivisia tai luonnollisesti 
tuotettuja lämmitysjärjestelmiä talonrakentamisen energiatehokkuutta koskevin 
lainsäädännöllisin keinoin.

Tarkistus 114
Liite I, 5. Energia, Toimet, Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiat päästötöntä 

energiantuotantoa varten

Fossiiliset polttoaineet muodostavat 
väistämättä merkittävän osan 
energialähteiden valikoimasta myös 
tulevina vuosikymmeninä. Jotta tämä 
vaihtoehto kuormittaisi ympäristöä 
mahdollisimman vähän (etenkin 
ilmastonmuutoksen suhteen), fossiilisten 
polttoaineiden käytön haitallisia 
ympäristövaikutuksia on vähennettävä 
tuntuvasti. Tavoitteeksi on asetettava 
erittäin tehokas ja lähes päästötön 
energiantuotanto. Tätä silmällä pitäen on 
kehitettävä ja demonstroitava tehokkaita ja 
luotettavia hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologioita. Tavoitteena on 
laskea hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin kustannukset alle 20 euroon 
tonnilta, kun talteenottoaste on yli 90 
prosenttia. Lisäksi pyritään osoittamaan, 
että hiilidioksidin pysyvä, turvallinen ja 
luotettava pitkäaikaisvarastointi on 

Fossiiliset polttoaineet muodostavat 
väistämättä merkittävän osan 
energialähteiden valikoimasta myös 
tulevina vuosikymmeninä.  Jotta tämä 
vaihtoehto kuormittaisi ympäristöä 
mahdollisimman vähän (etenkin 
ilmastonmuutoksen suhteen), fossiilisten 
polttoaineiden käytön haitallisia 
ympäristövaikutuksia on vähennettävä 
tuntuvasti. Tavoitteeksi on asetettava 
erittäin tehokas ja lähes päästötön 
energiantuotanto.  Tätä silmällä pitäen on 
tutkittava, kehitettävä ja demonstroitava 
tehokkaita ja luotettavia hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita. 
Tavoitteena on laskea hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin kustannukset 
alle 20 euroon tonnilta, kun talteenottoaste 
on yli 90 prosenttia. Lisäksi pyritään 
osoittamaan, että hiilidioksidin pysyvä, 
turvallinen ja luotettava 
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mahdollista. pitkäaikaisvarastointi on mahdollista. 

Perustelu

Ehdotetaan eri alaotsikoiden alkutekstin yhdenmukaistamista kolmen tieteellisen tekijän 
(tutkimus, kehitys ja demonstrointi) sisällyttämiseksi.

Tarkistus 115
Liite I, 5. Energia, Toimet, Puhtaat hiiliteknologiat

Hiilivoimalat ovat edelleen tärkeitä 
sähköntuottajia kaikkialla maailmassa. 
Niiden tehokkuudessa on kuitenkin vielä 
parantamisen varaa, ja samoin niiden 
päästöjä, etenkin hiilidioksidipäästöjä, 
voidaan vielä huomattavasti vähentää. 
Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 
hiilidioksidipäästöjen hallinnan 
edistämiseksi tuetaan puhtaiden 
hiilenmuuntamisteknologioiden 
kehittämistä ja demonstrointia. Tavoitteena 
on parantaa merkittävästi voimalaitosten 
tehokkuutta ja luotettavuutta, minimoida 
epäpuhtauspäästöt ja vähentää 
kokonaiskustannuksia erilaisissa 
toimintaolosuhteissa. Tulevaisuuden 
päästötöntä energiantuotantoa silmällä 
pitäen nämä toimet tulisi nivoa 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologioiden kehitykseen 
siten, että tähän kehitykseen voidaan 
valmistautua ja sitä voidaan tukea.

Hiilivoimalat ovat edelleen tärkeitä 
sähköntuottajia kaikkialla maailmassa. 
Niiden tehokkuudessa on kuitenkin vielä 
parantamisen varaa, ja samoin niiden 
päästöjä, etenkin hiilidioksidipäästöjä, 
voidaan vielä huomattavasti vähentää. 
Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 
hiilidioksidipäästöjen hallinnan 
edistämiseksi tuetaan puhtaiden 
hiilenmuuntamisteknologioiden tutkimista, 
kehittämistä ja demonstrointia. Tavoitteena 
on parantaa merkittävästi voimalaitosten 
tehokkuutta ja luotettavuutta, minimoida 
epäpuhtauspäästöt ja vähentää 
kokonaiskustannuksia erilaisissa 
toimintaolosuhteissa. Tulevaisuuden 
päästötöntä energiantuotantoa silmällä 
pitäen nämä toimet tulisi nivoa 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologioiden kehitykseen 
siten, että tähän kehitykseen voidaan 
valmistautua ja sitä voidaan tukea.

Perustelu

Ehdotetaan eri alaotsikoiden alkutekstin yhdenmukaistamista kolmen tieteellisen tekijän 
(tutkimus, kehitys ja demonstrointi) sisällyttämiseksi. 

Tarkistus 116
Liite I, 5. Energia, Toimet, Älykkäät energiaverkot

Kestävämpään energiajärjestelmään 
siirtymisen helpottamiseksi tarvitaan laaja-
alaisia t&k-toimia, joilla voidaan parantaa 
Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja -
verkkojen tehokkuutta, joustavuutta, 

Kestävämpään energiajärjestelmään 
siirtymisen helpottamiseksi tarvitaan laaja-
alaisia tutkimis-, kehittämis- ja 
demonstrointitoimia, joilla voidaan 
parantaa Euroopan sähkö- ja 
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turvallisuutta ja luotettavuutta. 
Sähköverkkojen osalta tavoitteena on 
muuttaa nykyiset sähköverkot joustavaksi 
ja interaktiiviseksi 
(asiakkaat/verkonhaltijat) palveluverkoksi 
ja poistaa esteet uusiutuvien 
energialähteiden ja hajautetun 
energiantuotannon (esim. polttokennot, 
mikroturbiinit, mäntämoottorit) 
laajamittaisen käyttöönoton ja tehokkaan 
integroinnin tieltä. Tämä edellyttää myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämistä ja demonstrointia (esim. 
innovatiiviset tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut, uusiutuvien 
energialähteiden varastointiteknologiat, 
tehoelektroniikka ja korkean lämpötilan 
suprajohtimia käyttävät laitteet). 
Kaasuverkkojen osalta tavoitteena on 
demonstroida älykkäämpiä ja 
tehokkaampia prosesseja ja järjestelmiä 
kaasun siirtoa ja jakelua varten, mukaan 
luettuna uusiutuvien energialähteiden 
tehokas integrointi.

kaasujärjestelmien ja -verkkojen 
tehokkuutta, joustavuutta, turvallisuutta ja 
luotettavuutta. Sähköverkkojen osalta 
tavoitteena on muuttaa nykyiset 
sähköverkot joustavaksi ja interaktiiviseksi 
(asiakkaat/verkonhaltijat) palveluverkoksi 
ja poistaa esteet uusiutuvien 
energialähteiden ja hajautetun 
energiantuotannon (esim. polttokennot, 
mikroturbiinit, mäntämoottorit) 
laajamittaisen käyttöönoton ja tehokkaan 
integroinnin tieltä sekä parantaa 
energiatoimituksen laatua ja antaa 
kuluttajille aktiivisempi rooli omien 
energiatarpeidensa hallinnoimisessa.  
Tämä edellyttää myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden
kehittämistä ja demonstrointia (esim. 
innovatiiviset tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut, uusiutuvien 
energialähteiden varastointiteknologiat, 
tehoelektroniikka ja korkean lämpötilan 
suprajohtimia käyttävät laitteet). 
Kaasuverkkojen osalta tavoitteena on 
demonstroida älykkäämpiä ja 
tehokkaampia prosesseja ja järjestelmiä 
kaasun siirtoa ja jakelua varten, mukaan 
luettuna uusiutuvien energialähteiden 
tehokas integrointi sekä biokaasun käyttö 
nykyisissä verkoissa.

Perustelu

Eri alaotsikoiden alkuteksti yhdenmukaistetaan kolmen tieteellisen tekijän (tutkimus, kehitys 
ja demonstrointi) sisällyttämiseksi.

Kaasun ja sähkön kuljetusten luonteen vuoksi tarvitaan jäykkää ja suurimittaista 
infrastruktuuria, jonka kehittäminen ja laajentaminen kohtaavat yhä enemmän esteitä.   
Tämän vuoksi on tutkittava ja kehitettävä kuljetusverkkoihin uusia valvontalaitteita, joiden 
ansiosta niistä tulee älykkäämpiä ja samalla ne vaatisivat uusien toimintamenetelmien 
kehittämistä.  

Kansalaiset pitää myös saada mukaan vastuulliseen energiankulutukseen.

Tarkistus 117
Liite I, 5. Energia, Toimet, Energiatehokkuus ja energiansäästö

Tarjolla olevat mittavat mahdollisuudet Tarjolla olevat mittavat mahdollisuudet 
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energiansäästöön ja energiatehokkuuden 
parantamiseen on hyödynnettävä 
optimoimalla, validoimalla ja 
demonstroimalla uusia ratkaisuja ja 
teknologioita, joita voidaan käyttää 
rakennuksissa, palveluissa ja 
teollisuudessa.

energiansäästöön ja energiatehokkuuden 
parantamiseen on hyödynnettävä 
optimoimalla, validoimalla, tutkimalla, 
kehittämällä ja demonstroimalla uusia 
ratkaisuja ja teknologioita, joita voidaan 
käyttää rakennuksissa, kuljetuksissa, 
palveluissa ja teollisuudessa.

Perustelu

Ehdotetaan eri alaotsikoiden alkutekstin yhdenmukaistamista kolmen tieteellisen tekijän 
(tutkimus, kehitys ja demonstrointi) sisällyttämiseksi.

Kuljetusalaa ei pidä jättää tämän kohdan toimien ulkopuolelle.  

Tarkistus 118
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Tavoite

Tavoitteena on edistää luonnon- ja 
kulttuuriympäristön sekä luonnonvarojen 
kestävää hallintaa. Tähän pyritään 
parantamalla tietämystä biosfäärin, 
ekosysteemien ja ihmisen toiminnan 
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä 
kehittämällä uusia teknologioita, välineitä 
ja palveluja, joiden avulla 
maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä 
voidaan käsitellä integroidusti. Toimissa 
keskitytään ilmastojärjestelmien, 
ekologisten järjestelmien sekä maa- ja 
meriympäristön järjestelmien muutosten 
ennustamiseen sekä välineisiin ja 
teknologioihin, joiden avulla voidaan 
seurata, ehkäistä ja lieventää ympäristöön 
(terveys mukaan luettuna) kohdistuvia 
paineita ja riskejä ja hoitaa luonnon- ja 
kulttuuriympäristöä kestävästi.

Tavoitteena on edistää luonnon- ja 
kulttuuriympäristön sekä luonnonvarojen 
kestävää hallintaa. Tähän pyritään 
parantamalla tietämystä biosfäärin, 
ekosysteemien ja ihmisen toiminnan 
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä 
kehittämällä uusia teknologioita, välineitä 
ja palveluja, joiden avulla 
maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä 
voidaan käsitellä integroidusti. Toimissa 
keskitytään ilmastojärjestelmien, 
ekologisten järjestelmien sekä maa- ja 
meriympäristön järjestelmien muutosten 
ennustamiseen sekä välineisiin ja 
teknologioihin, joiden avulla voidaan 
seurata, ehkäistä, lieventää ja mukauttaa
ympäristöön (terveys mukaan luettuna) 
kohdistuvia paineita ja riskejä ja hoitaa 
luonnon- ja kulttuuriympäristöä kestävästi.

Perustelu

Tietyt ympäristöpaineet tai -riskit voivat olla vaikeasti muutettavia. Tämän vuoksi on 
tutkittava niiden mukauttamistapoja, jotta niiden vaikutuksia ihmiseen ja ympäristöön 
vähennettäisiin.

Tarkistus 119
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 1 kohta
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Ympäristön suojelu on olennaisen tärkeää 
nykyisen ja tulevien sukupolvien elämän 
laadun sekä talouskasvun kannalta. 
Väestönkasvu, kaupungistuminen, 
maatalouden, liikenteen ja 
energiantuotannon jatkuva kasvu sekä 
ilmaston paikallinen, alueellinen ja 
maailmanlaajuinen vaihtelu ja 
lämpeneminen aiheuttavat painetta 
maapallon luonnonvaroille ja 
kulttuuriympäristölle. EU:n haasteena 
onkin varmistaa jatkuva ja kestävä kasvu ja 
lieventää samalla haitallisia 
ympäristövaikutuksia. EU:n laajuista 
yhteistyötä tarvitaan, koska maat, alueet ja 
kaupungit joutuvat kohtaamaan yhteisiä 
ympäristöongelmia ja koska 
ympäristötutkimuksen tutkimusalan 
laajuus, monimuotoisuus ja 
monimutkaisuus edellyttävät tiettyä 
kriittistä massaa. Tällainen yhteistyö 
helpottaa myös yhteistä suunnittelua, 
toisiinsa liitettyjen ja yhteentoimivien 
tietokantojen käyttöä sekä yhteisten 
indikaattoreiden, arviointimenetelmien ja 
yhdenmukaisten ja laajamittaisten 
havainnointi- ja ennustamisjärjestelmien 
kehittämistä. Lisäksi kansainvälinen
yhteistyö on tarpeellista tietämyksen 
lisäämiseksi ja ympäristön paremman 
hoidon edistämiseksi maailmanlaajuisesti.

Ympäristön suojelu on olennaisen tärkeää 
nykyisen ja tulevien sukupolvien elämän 
laadun sekä talouskasvun kannalta. 
Väestönkasvu, kaupungistuminen, 
rakentaminen ja maanviljelyn, 
karjatalouden, vesiviljelyn ja kalastuksen,
liikenteen ja energiantuotannon jatkuva 
kasvu sekä ilmaston paikallinen, 
alueellinen ja maailmanlaajuinen vaihtelu 
ja lämpeneminen aiheuttavat painetta 
maapallon luonnonvaroille ja 
kulttuuriympäristölle. EU:n haasteena 
onkin varmistaa jatkuva ja kestävä kasvu ja 
lieventää samalla haitallisia 
ympäristövaikutuksia. EU:n laajuista 
yhteistyötä tarvitaan, koska maat, alueet ja 
kaupungit joutuvat kohtaamaan yhteisiä 
ympäristöongelmia ja koska 
ympäristötutkimuksen tutkimusalan 
laajuus, monimuotoisuus ja 
monimutkaisuus edellyttävät tiettyä 
kriittistä massaa. Tällainen yhteistyö 
helpottaa myös yhteistä suunnittelua, 
toisiinsa liitettyjen ja yhteentoimivien 
tietokantojen käyttöä sekä yhteisten 
indikaattoreiden, arviointimenetelmien ja 
yhdenmukaisten ja laajamittaisten 
havainnointi- ja ennustamisjärjestelmien 
kehittämistä. Lisäksi kansainvälinen 
yhteistyö on tarpeellista tietämyksen 
lisäämiseksi ja ympäristön paremman 
hoidon edistämiseksi maailmanlaajuisesti.

Perustelu

Ympäristövaikutukset, joita syntyy karjataloudessa (esimerkiksi lietteentuotanto ja sen 
vaikutus pohjavesiin, kalataloudessa (esimerkiksi varojen säilyttäminen tai innovaatiot 
ympäristöä kunnioittavampien pyydysten kehittämiseksi) ja vesiviljelyssä (esimerkiksi 
rannikkojen merrat ja häkit ja niiden vaikutus ympäristöön), on mainittava, jotta ne 
sisällytetään tämän osan toimien piiriin.

Tarkistus 120
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 2 kohta

Tällaisia sitoumuksia ovat muun muassa 
ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimus, Kioton ja 

Tällaisia sitoumuksia ovat muun muassa 
ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimus, Kioton ja 
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Montrealin pöytäkirjat, Kioton jälkeiset 
pöytäkirja-aloitteet, biologista 
monimuotoisuutta koskeva YK:n 
yleissopimus, aavikoitumisen estämistä 
koskeva YK:n yleissopimus sekä vuonna 
2002 pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa asetetut tavoitteet, 
mukaan luettuna EU:n vesialoite (sekä 
kestävän tuotannon ja kulutuksen 
edistäminen).

Montrealin pöytäkirjat, Kioton jälkeiset 
pöytäkirja-aloitteet, biologista 
monimuotoisuutta koskeva YK:n 
yleissopimus, aavikoitumisen estämistä 
koskeva YK:n yleissopimus, pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman 
yleissopimus sekä vuonna 2002 pidetyssä 
kestävän kehityksen huippukokouksessa 
asetetut tavoitteet, mukaan luettuna EU:n 
vesialoite (sekä kestävän tuotannon ja 
kulutuksen edistäminen).

Perustelu

Sitoumusten joukossa on mainittava myös Tukholman yleissopimus ja kannustettava pysyvien 
orgaanisten yhdisteiden lisätutkimusta.  

Tarkistus 121
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 3 kohta

Niin ikään tutkimuksella edistetään 
osallistumista hallitusten väliseen 
ilmastonmuutospaneeliin ja 
kaukokartoitusta käsittelevään 
toimikuntaan (Group on Earth Observation, 
GEO). Siinä otetaan myös huomioon 
vuosituhannen ekosysteemiarviointi 
(Millennium Ecosystem Assessment). 
Lisäksi tuetaan tutkimustarpeita, joita 
aiheutuu olemassa ja valmisteilla olevista 
EU:n säädöksistä tai toimista, kuten 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman ja siihen liittyvien 
teemakohtaisten strategioiden ja muiden 
kehitteillä olevien strategioiden (esim. 
elohopeastrategian) toteuttamisesta sekä 
ympäristöteknologian 
toimintasuunnitelmasta ja ympäristöä ja 
terveyttä koskevasta 
toimintasuunnitelmasta. 

Niin ikään tutkimuksella edistetään 
osallistumista hallitusten väliseen 
ilmastonmuutospaneeliin ja 
kaukokartoitusta käsittelevään 
toimikuntaan (Group on Earth Observation, 
GEO). Siinä otetaan myös huomioon 
vuosituhannen ekosysteemiarviointi 
(Millennium Ecosystem Assessment). 
Lisäksi tuetaan tutkimustarpeita, joita 
aiheutuu olemassa ja valmisteilla olevista 
EU:n säädöksistä tai toimista, kuten 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman ja siihen liittyvien 
teemakohtaisten strategioiden ja muiden 
kehitteillä olevien strategioiden (esim. 
elohopeastrategian) toteuttamisesta sekä 
ympäristöteknologian 
toimintasuunnitelmasta, ohjelmista ja 
direktiiveistä ja ympäristöä ja terveyttä 
koskevasta toimintasuunnitelmasta tai 
Natura 2000 -verkoston 
suojelumekanismien parantamiseksi 
tarvittavista toimista.

Perustelu

Toisaalta Euroopan unionin toiminta-alan puitteissa Natura 2000 -verkosto tarvitsee myös 
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tutkimustoimia, joilla voidaan parantaa siihen kuuluvien yhteisön tärkeinä pitämien alueiden 
ja lintujen erityissuojelualueiden suojelua. 

Tarkistus 122
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 4 kohta

Tukemalla innovatiivisia 
ympäristöteknologioita voidaan edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
ilmastonmuutoksen lieventämistä ja siihen 
mukautumista sekä ekosysteemien ja 
kulttuuriympäristön suojelua. 
Tutkimuksella edistetään myös teknologian 
kehitystä, joka parantaa eurooppalaisten 
yritysten ja erityisesti pk-yritysten asemaa 
ympäristöteknologian markkinoilla. Muun 
muassa vesihuoltoa ja vedenpuhdistusta, 
kemianteollisuuden kestävää kehitystä, 
rakentamista sekä metsätaloutta 
käsittelevät eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ovat todenneet EU:n 
tason toimien tarpeen. Jäljempänä 
kuvattavilla toimilla tuetaankin niiden 
esittämien tutkimuslinjausten toteuttamista 
olennaisilta osin. 

Tukemalla innovatiivisia 
ympäristöteknologioita voidaan edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
ilmastonmuutoksen lieventämistä ja siihen 
mukautumista sekä ekosysteemien ja 
kulttuuriympäristön suojelua. 
Tutkimuksella edistetään myös teknologian 
kehitystä, joka parantaa eurooppalaisten 
yritysten ja erityisesti pk-yritysten asemaa 
ympäristöteknologian markkinoilla. Jotta 
osallistumista tämän painopistealueen 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointitoimintaan vahvistettaisiin, 
20 prosenttia toimien budjetista osoitetaan 
siihen. Muun muassa vesihuoltoa ja 
vedenpuhdistusta, kemianteollisuuden 
kestävää kehitystä, rakentamista sekä 
metsätaloutta käsittelevät eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ovat todenneet EU:n 
tason toimien tarpeen. Jäljempänä 
kuvattavilla toimilla tuetaankin niiden 
esittämien tutkimuslinjausten toteuttamista 
olennaisilta osin.

Perustelu

Jotta pk-yritysten osallistumista näille aloille tuettaisiin todella, tässä painopistealueessa on 
vahvistettava tukikynnys.

Tarkistus 123
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 5 kohta

Kansallisten ohjelmien koordinointia 
tehostetaan laajentamalla ja syventämällä 
nykyisiä ympäristötutkimuksen alan ERA-
NET-verkkoja. Tähän sisältyy myös 
Itämeren tutkimukseen liittyvien 
ohjelmien yhteinen toteuttaminen sekä 
uusien ERA-NET-verkkojen 
perustaminen.

Kansallisten ohjelmien koordinointia 
tehostetaan laajentamalla ja syventämällä 
nykyisiä ympäristötutkimuksen alan ERA-
NET-verkkoja. Pyritään kannustamaan 
monitieteellisyyttä ja tieteidenvälisyyttä 
yhteisillä ehdotuspyynnöillä niillä 
painopistealoilla, jotka vaativat selvästi 
monialaisuutta, kuten meritieteissä ja -
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teknologioissa. 

Perustelu

Meriympäristön suojeluun liittyvissä näkökohdissa tarvitaan ehdottomasti monitieteellisyyttä 
ja tieteidenvälisyyttä sekä osallistuvien sidosryhmien ja maiden toimintaa ja yhteistyötä.     

Tarkistus 124
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 5 a kohta (uusi)

Erityisesti jatketaan ja tehostetaan 
Itämeren tutkimusohjelman yhteisiä 
toimia ja samalla pidetään avoinna tai 
avataan uusia tutkimuslinjoja muille 
unionin ja kolmansien maiden yhteisille 
merille ja valtamerille, joiden erityisen 
ympäristötilanteen vuoksi tarvitaan 
jatkuvaa seurantaa, esimerkiksi 
Välimerelle.  

Perustelu

Komissio mainitsee tiedonannossaan Itämeren tutkimusohjelman täysin aiheesta.  EU:n pitää 
tukea edelleen BONUS-169-ohjelmaa ja jatkaa tai laatia uusia muita meriä ja valtameriä 
koskevia toimia välttämättömänä osana Euroopan meristrategian toteuttamista.   

Tarkistus 125
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 6 kohta

Erityistä huomiota kiinnitetään 
tutkimustulosten tehokkaampaan 
levittämiseen (muun muassa 
hyödyntämällä synergioita EU:n ja 
jäsenvaltioiden täydentävien 
rahoitusmekanismien kanssa) sekä 
tulosten käyttöönoton vauhdittamiseen 
loppukäyttäjien ja erityisesti poliittisten 
päätöksentekijöiden piirissä.

Erityistä huomiota kiinnitetään tieto- ja 
viestintäteknologioiden alan 
tutkimustulosten levittämiseen ja niistä 
tiedottamiseen ja niiden tekemiseen 
kansantajuisesti tunnetuksi tavoitteena
tieteen ja teknologian lähentäminen 
yhteiskuntaan.

Pyritään mahdollisimman suureen 
synergiaan ja täydentävyyteen EU:n ja 
jäsenvaltioiden täydentävien 
rahoitusmekanismien kanssa esimerkiksi 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman ja, Urban-ohjelman tai 
Life+ -rahastojen kanssa.  
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Perustelu

Levitetään suurelle yleisölle kansantajuista tietoa tieteestä, jotta kannustettaisiin 
loppukäyttäjiä ja erityisesti poliittisia päättäjiä ottamaan näitä toimia käyttöön.   

Seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavien toimien on oltava kiinteässä yhteydessä muista 
ohjelmista rahoitettavien ohjelmien kanssa siten, että ne täydentävät toisiaan. 

Tarkistus 126
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 1 luetelmakohta, 1 alakohta

Ilmaston ja maapallon luonnonjärjestelmän 
toimintaa on tutkittava integroidusti, jotta 
voidaan havainnoida ja analysoida näiden 
järjestelmien kehitystä ja ennakoida tulevia 
kehityssuuntia. Tämä mahdollistaa 
tehokkaiden sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteiden kehittämisen 
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia 
varten. Tutkimuksessa laaditaan 
kehittyneitä ilmastonmuutosmalleja, joissa 
tarkastellaan erilaajuisia alueita koko
maapallosta aina alueiden osiin saakka. 
Näitä malleja käytetään muutosten, 
mahdollisten vaikutusten ja kriittisten 
kynnysten arvioinnissa. Toimissa tutkitaan 
ilmakehän koostumuksessa ja veden 
kierrossa tapahtuvia muutoksia ja 
kehitetään riskilähtöisiä lähestymistapoja, 
joissa otetaan huomioon kuivuuden, 
myrskyjen ja tulvien esiintymisessä 
tapahtuneet muutokset. Tutkimuskohteina 
ovat myös ilman, veden ja maaperän 
pilaantumisen ympäristön laatuun ja 
ilmastoon aiheuttama paine sekä 
ilmakehän, stratosfäärin otsonikerroksen, 
maanpinnan, jäätiköiden ja valtamerien 
välinen vuorovaikutus. Lisäksi 
tarkastellaan myös palautemekanismeja ja 
äkillisiä muutoksia (esim. merivirtauksissa) 
sekä biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia.

Ilmaston ja maapallon ja merien 
(napaseudut mukaan lukien)
luonnonjärjestelmän toimintaa on tutkittava 
integroidusti, jotta voidaan havainnoida ja 
analysoida näiden järjestelmien aiempaa ja 
nykyistä kehitystä ja ennakoida tulevia 
kehityssuuntia. Tämä mahdollistaa 
tehokkaiden sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteiden kehittämisen 
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia 
varten. Tutkimuksessa laaditaan 
kehittyneitä ilmastonmuutosmalleja, joissa 
tarkastellaan erilaajuisia alueita koko 
maapallosta aina alueiden osiin saakka. 
Näitä malleja käytetään muutosten, 
mahdollisten vaikutusten ja kriittisten 
kynnysten arvioinnissa. Toimissa tutkitaan 
ilmakehän koostumuksessa ja veden 
kierrossa tapahtuvia muutoksia ja 
kehitetään riskilähtöisiä lähestymistapoja, 
joissa otetaan huomioon kuivuuden, 
myrskyjen ja tulvien esiintymisessä 
tapahtuneet muutokset. Tutkimuskohteina 
ovat myös ilman, pohja- ja pintaveden ja 
maaperän pilaantumisen ympäristön 
laatuun ja ilmastoon aiheuttama paine sekä 
ilmakehän, stratosfäärin otsonikerroksen, 
maanpinnan, jäätiköiden ja valtamerien 
välinen vuorovaikutus mukaan lukien 
merenpinnan vaihtelun vaikutukset 
rannikkoalueilla. Lisäksi tarkastellaan 
myös palautemekanismeja ja äkillisiä 
muutoksia (esim. merivirtauksissa) sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia.
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Perustelu

Maapallon ja merien luonnonjärjestelmissä aiemmin tapahtuneiden muutosten tutkimuksesta 
voidaan saada merkittävää tietoa nykyisten ja tulevien muutosten selittämiseksi ja 
ennustamiseksi. 

Tässä tarkistuksessa myös ajantasaistetaan kuvaus maa- ja merialueemme nykyisin 
kohtaamista paineista, niin että mukana on esimerkiksi napajäätiköiden sulaminen, 
merenpinnan korkeusmuutokset ja vaikutukset pohjavesiin.

Tarkistus 127
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin
liittyvät kansanterveysongelmat ja 
karakterisoida näihin riskeihin liittyviä 
sairauksia, tarvitaan poikkialaista 
tutkimusta, jossa tarkastellaan ympäristöön 
liittyvien riskitekijöiden ja ihmisen 
terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri 
altistumisteitä pitkin tapahtuvaan 
monialtistumiseen, pilaantumislähteiden 
määrittämiseen sekä uusiin tai 
kehittymässä oleviin ympäristöstressiä 
aiheuttaviin tekijöihin (esim. sisä- ja 
ulkoilma, sähkömagneettiset kentät, melu 
ja altistuminen myrkyllisille aineille) ja 
niiden mahdollisiin terveysvaikutuksiin. 
Tutkimuksessa pyritään myös yhdistämään 
toimia, jotka koskevat ihmisten 
biomonitoroinnin tieteellisiä näkökohtia, 
menetelmiä ja välineitä koordinoidun ja 
yhdenmukaisen lähestymistavan 
kehittämiseksi. Tutkimus käsittää alttiisiin 
väestöryhmiin keskittyvät eurooppalaiset 
kohorttitutkimukset, menetelmät ja välineet 
riskien parempaa karakterisointia ja 
arviointia varten sekä riskien ja 
terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita 
ja mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille 
riskitekijöille, vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristö- ja 
ilmastoriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, 
tarvitaan poikkialaista tutkimusta, jossa 
tarkastellaan ympäristöön liittyvien 
riskitekijöiden ja ihmisen terveyden välistä 
vuorovaikutusta erityisesti 
kaupunkiympäristössä (mukaan lukien 
jälkiteolliset alueet). Tutkimuksessa 
keskitytään eri altistumisteitä pitkin 
tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin ja 
niiden yhteisvaikutuksiin luonnollisten 
aiheuttajien ja osatekijöiden kanssa (esim. 
sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset kentät, 
melu ja altistuminen myrkyllisille aineille 
sekä auringonsäteilyn ihon tai silmien 
terveyteen aiheuttaman vaikutuksen 
lisääntyminen) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin. Edistetään 
myrkyllisten aineiden tai muiden uusien 
tai vanhojen kemiallisten aineiden 
tutkimusta REACH-asetuksen mukaisesti, 
mukaan luettuina eläinkokeille 
vaihtoehtoiset menetelmät. Tutkimuksessa 
pyritään myös yhdistämään toimia, jotka 
koskevat ihmisten biomonitoroinnin 
epidemiologisia näkökohtia, menetelmiä ja 
välineitä koordinoidun ja yhdenmukaisen 
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menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten. 

lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja seurantaa varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten arvioinnin ja
vertailun. Tutkimuksessa kehitetään 
biomarkkereita ja mallintamis- ja 
seurantavälineitä, joissa otetaan huomioon 
altistuminen useille riskitekijöille, vaihtelut 
altistuvuudessa ja epävarmuustekijät. 
Lisäksi kehitetään menetelmiä ja 
päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten. 

Perustelu

Jälkiteolliset alueet vaativat erityishuomiota kaupunkiympäristöön liittyvässä toiminnassa. 

Otsonikerroksen vähentymisen tai happosateiden kaltaiset ilmiöt vaikuttavat ilmakehään ja 
vähentävät sen auringonsäteilyä suodattavaa vaikutusta. Euroopan unioni yrittää torjua näitä 
negatiivisia vaikutuksia, mutta samalla on syytä myös tutkia paremmin niiden vaikutuksia 
ihmisen terveyteen.

Toisaalta seitsemännen puiteohjelman on oltava perusväline EU:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi kemiallisia aineita koskevan uuden REACH-asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 128
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 3 luetelmakohta, 1 alakohta

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa. Vaarojen, 
haavoittuvuuden ja riskien arviointia varten 
tarvitaan parempaa tietämystä, parempia 
menetelmiä ja integroidumpaa 
kokonaisuutta. Lisäksi on kehitettävä 
kartoitus-, ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset 
tekijät. Tutkimuksessa käsitellään 
katastrofeja, jotka liittyvät ilmastoon (esim. 

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa, jossa 
keskitytään yhdistämään erityiset 
riskistrategiat kattavien suunnitelmien, 
menetelmien ja sääntöjen kanssa.
Vaarojen, haavoittuvuuden ja riskien 
arviointia varten tarvitaan parempaa 
tietämystä, parempia menetelmiä ja 
integroidumpaa kokonaisuutta. Lisäksi on 
kehitettävä kartoitus-, ehkäisy-, 
havaitsemis- ja lieventämisstrategioita, 
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myrskyt, kuivuus, metsäpalot, 
maanvyörymät ja tulvat) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot). 
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 
prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta. 
Sillä tuetaan myös ennakkovaroitus- ja 
tiedotusjärjestelmien kehittämistä. Myös 
suurten luonnonuhkien yhteiskunnallisia 
vaikutuksia pyritään kvantifioimaan.

joissa otetaan huomioon myös taloudelliset 
ja sosiaaliset tekijät. Tutkimuksessa 
käsitellään katastrofeja, jotka liittyvät 
ilmastoon (esim. myrskyt, kuivuus, hallat, 
metsäpalot, maanvyörymät ja tulvat sekä 
muut äärimmäisilmiöt) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot). 
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 
prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta. 
Sillä tuetaan myös ennakkovaroitus- ja 
tiedotusjärjestelmien kehittämistä. Myös 
suurten luonnonuhkien yhteiskunnallisia 
vaikutuksia pyritään kvantifioimaan.

Perustelu

Tarkistuksen kaltaisten usean riskin suunnitelmien vahvistaminen on sopiva lähtökohta.

Toisaalta mainitaan myös katastrofeja, joilla on ilmiselviä haittavaikutuksia ympäristölle ja 
ihmisille, esimerkiksi hallat. 

Tarkistus 129
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Resurssien kestävä hallinta, 

1 luetelmakohta

– Luonnonvarojen ja ihmisen 
aikaansaamien resurssien säilyttäminen ja 
kestävä hallinta

– Luonnonvarojen säilyttäminen ja 
kestävä hallinta, ihmisen aikaansaamien 
ympäristöjen ja biodiversiteetin hallinta:

Tutkimustoimilla pyritään parantamaan 
tietämyspohjaa ja kehittämään edistyneitä 
malleja ja välineitä, joita tarvitaan 
resurssien kestävässä hallinnassa ja 
kestävien kulutusmallien luomisessa. 
Tarkoituksena on mahdollistaa 
ekosysteemien toiminnan ja niiden 
ennalleen palautumisen ennustaminen sekä 
ekosysteemien (biologisen 
monimuotoisuuden, veden ja maaperän ja 
merien luonnonvarojen kannalta) tärkeiden 
rakenteellisten ja toiminnallisten osien 
vahingoittumisen tai ehtymisen 
lieventäminen. Ekosysteemien 
mallintamista koskevassa tutkimuksessa 
otetaan huomioon suojelu- ja 
säilyttämiskäytännöt. Toimilla edistetään 

Tutkimustoimilla pyritään parantamaan 
tietämyspohjaa ja kehittämään edistyneitä 
malleja ja välineitä, joita tarvitaan 
ekosysteemien ja niiden resurssien
säilyttämisessä ja kunnostamisessa, 
maankäytössä, biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
kestävässä hallinnassa ja kestävien 
kulutusmallien luomisessa. Tarkoituksena 
on mahdollistaa ekosysteemien toiminnan 
ja niiden ennalleen palautumisen 
ennustaminen sekä ekosysteemien 
(biologisen monimuotoisuuden, veden ja 
maaperän ja merien luonnonvarojen 
kannalta) tärkeiden rakenteellisten ja 
toiminnallisten osien vahingoittumisen tai 
ehtymisen lieventäminen. Ekosysteemien 
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innovatiivisia lähestymistapoja, joiden 
avulla ekosysteemipalveluista voidaan 
kehittää taloudellisia toimintoja. 
Lähestymistapoja kehitetään 
aavikoitumisen, maaperän huonontumisen 
ja eroosion torjuntaan sekä biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen. Tutkimuskohteina ovat 
myös metsien ja kaupunkiympäristön 
kestävää hoito ja suunnittelu sekä 
jätehuolto. Tutkimuksessa hyödynnetään 
avoimia, hajautettuja ja yhteentoimivia 
tiedonhallinta- ja tietojärjestelmiä ja 
edistetään niiden kehittämistä. Lisäksi 
tuetaan luonnonvaroihin ja niiden käyttöön 
liittyviä arviointeja, ennusteita ja 
palveluita.

ja niiden biologisen monimuotoisuuden
mallintamista koskevassa tutkimuksessa 
otetaan huomioon suojelu-, kunnostamis-
ja säilyttämiskäytännöt. Toimilla edistetään 
innovatiivisia lähestymistapoja, joiden 
avulla ekosysteemeihin ja niiden 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvistä 
palveluista voidaan kehittää taloudellisia 
toimintoja. Lähestymistapoja kehitetään 
aavikoitumisen, maaperän huonontumisen 
ja eroosion torjuntaan sekä biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen, torjuntaan ja 
kääntämiseen toiseen suuntaan.
Tutkimuskohteina ovat myös maan 
ekosysteemien (esimerkiksi metsien, 
niittyjen, kosteikoiden, jokien ja viljellyn 
maan) ja kaupunkiympäristön ja 
jälkiteollisten alueiden kestävä hoito ja 
suunnittelu sekä jätehuolto, 
luonnonmaisemien suojeleminen 
kestävän matkailun edistämiseksi. GEO-
aloitteen hengen mukaisesti ja 
käyttämällä esimerkiksi INSPIREn 
kaltaisia välineitä, tutkimuksessa 
hyödynnetään avoimia, hajautettuja ja 
yhteentoimivia tiedonhallinta- ja 
tietojärjestelmiä ja edistetään niiden 
kehittämistä. Lisäksi tuetaan 
luonnonvaroihin ja niiden käyttöön liittyviä 
arviointeja, ennusteita ja palveluita.

Perustelu

Luonnonvarat sijaitsevat elävissä ekosysteemeissä, joiden elämää on suojeltava. Tällaisia 
ovat esimerkiksi metsät.

Tiedoista puhuttaessa erityisen merkittävinä mainitaan GEO-aloite (kaukokartoitusta 
käsittelevä toimikunta, GEO) ja INSPIRE-väline. GEO pyrkii koordinoimaan eri satelliiteista 
peräisin olevia tietojärjestelmiä.   INSPIREssa pyritään tekemään jäsenvaltioiden 
tietojärjestelmät ja ympäristötiedot mahdollisimman hyvin vertailukelpoisiksi ja 
ymmärrettäviksi EU:n tasolla, ja se kattaa ympäristön tilan tarkkailemisessa tarvittavat 
tiedot. 

Tarkistus 130
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Resurssien kestävä hallinta, 

2 luetelmakohta
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– Meriympäristöjen kehitys – Meriympäristöjen hallinta
Erityisiä tutkimustoimia tarvitaan, jotta 
voidaan paremmin ymmärtää ihmisen 
toiminnan vaikutuksia meriympäristöön ja 
sen luonnonvaroihin, mukaan luettuna 
aluemerien ja rannikkoalueiden 
pilaantuminen ja rehevöityminen. 
Vesiympäristöissä, syvänmeren 
ekosysteemeissä ja merenpohjassa 
toteutettavilla tutkimustoimilla pyritään 
havainnoimaan ja seuraamaan tätä 
ympäristöä ja ennakoimaan sen 
käyttäytymistä sekä lisäämään tietämystä 
merestä ja merten luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä. Ihmisen toiminnan 
vaikutuksia meriin arvioidaan soveltamalla 
integroitua lähestymistapaa, jossa otetaan 
huomioon merten biologinen 
monimuotoisuus, ekosysteemiprosessit ja -
palvelut, merivirtaukset ja merenpohjan 
geologia.

Erityisiä tutkimustoimia tarvitaan, jotta 
voidaan paremmin ymmärtää ihmisen 
toiminnan vaikutuksia meriympäristöön ja 
sen luonnonvaroihin, mukaan luettuna 
aluemerien ja rannikkoalueiden 
sattumanvarainen ja jatkuva 
pilaantuminen ja rehevöityminen meren 
pinnan, vesimassan sekä merenpohjan 
tasolla. Vesiympäristöissä, rannikoilla,
syvänmeren alueilla ja ekosysteemeissä ja 
merenpohjassa toteutettavilla 
tutkimustoimilla pyritään havainnoimaan ja 
seuraamaan tätä ympäristöä ja 
ennakoimaan sen käyttäytymistä sekä 
lisäämään tietämystä merestä ja merten 
luonnonvarojen kestävästä käytöstä. 
Ihmisen toiminnan vaikutuksia meriin 
arvioidaan soveltamalla integroitua 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
merten biologinen monimuotoisuus, 
ekosysteemiprosessit ja -palvelut, 
merivirtaukset ja merenpohjan geologia. 
Kestävän kehityksen integroituja 
käsitteitä, välineitä ja strategioita on 
kehitettävä. 

Perustelu

Monien tarpeellisten täsmennysten lisäksi tarkistuksessa esitellään integroidut käsitteet 
sopivana ja toivottavana järjestelmänä meriympäristön hallintaa varten.

Tarkistus 131
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ympäristöteknologiat, 1 

luetelmakohta

– Luonnon- ja kulttuuriympäristön 
kestävään hoitoon ja suojeluun käytettävät 
ympäristöteknologiat

– Luonnon- ja kulttuuriympäristön 
kestävään hoitoon, suojeluun ja 
kunnostamiseen käytettävät 
ympäristöteknologiat

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun ja 
luonnonvarojen hallinnan tehostamiseksi 
sekä sellaisten uusien tuotteiden, 
prosessien ja palvelujen kehittämiseksi, 

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun, 
kunnostamisen ja luonnonvarojen 
hallinnan tehostamiseksi sekä sellaisten 
uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
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jotka ovat ympäristön kannalta 
suotuisampia kuin olemassa olevat 
vaihtoehdot. Tutkimus kohdistuu erityisesti 
seuraaviin aiheisiin: teknologiat, jotka 
liittyvät ympäristöriskien ehkäisyyn tai 
pienentämiseen, uhkien ja katastrofien 
lieventämiseen, ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen; kestäviä tuotanto- ja 
kulutusmalleja tukevat teknologiat; 
teknologiat, jotka liittyvät luonnonvarojen 
tehokkaampaan hallintaan tai vettä, 
maaperää, meriä ja muita luonnonvaroja 
pilaavien aineiden ja jätteiden 
tehokkaampaan käsittelyyn; 
kulttuurimaiseman (rakennettu ympäristö, 
kaupunkialueet ja maisemat) 
ympäristömyötäisen ja kestävän hoidon 
teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat. 

kehittämiseksi, jotka ovat ympäristön 
kannalta suotuisampia kuin olemassa 
olevat vaihtoehdot. Tutkimus kohdistuu 
erityisesti seuraaviin aiheisiin: teknologiat, 
jotka liittyvät ympäristöriskien, uhkien ja 
katastrofien ehkäisyyn, pienentämiseen ja 
lievittämiseen, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksesta johtuvat 
ympäristöriskit, uhkat ja katastrofit; 
kestäviä tuotanto- ja kulutusmalleja tukevat 
teknologiat; ekosysteemien ja niiden 
resurssien ja biologisen 
monimuotoisuuden kestävään hoitoon, 
suojeluun ja kunnostamiseen käytettävät
teknologiat, tekniikat, jotka liittyvät 
luonnonvarojen tehokkaampaan hallintaan 
tai vettä, maaperää, meriä ja muita 
luonnonvaroja pilaavien aineiden ja 
jätteiden tehokkaampaan käsittelyyn; 
kulttuurimaiseman (rakennettu ympäristö, 
kaupunkialueet ja maisemat) 
ympäristömyötäisen ja kestävän hoidon 
teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat. 
Poikittainen koordinointi muiden tähän 
liittyvien aihealueiden kanssa pitää 
varmistaa.

Perustelu

Korostetaan "ympäristön korjaamisen ja ennallistamisen" käsitettä, sillä sen pitää olla aina 
mahdollisuuksien mukaan painopistealueena (esimerkiksi aavikoitumisesta kärsivien alueiden 
kunnostaminen).

Toisaalta on selvää, ettei mikään näissä kohdissa kuvatuista toimista ole täysin erillinen, 
vaan monet ovat yhteydessä toisiinsa, joten monialainen lähestymistapa on toivottavaa. 

Tarkistus 132
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ympäristöteknologiat, 2 

luetelmakohta, 1 alakohta

Tutkimuksessa keskitytään teknologioiden 
(myös prosessien ja tuotteiden) riskien ja 
suorituskyvyn arviointiin ja tähän liittyvien 
menetelmien, kuten elinkaarianalyysin, 
kehittämiseen. Lisäksi tutkimus kohdistuu 
erityisesti seuraaviin aiheisiin: 
ympäristöteknologioiden pitkän aikavälin 

Tutkimuksessa keskitytään teknologioiden 
(myös prosessien, tuotteiden ja 
palveluiden) riskien ja suorituskyvyn 
arviointiin ja tähän liittyvien menetelmien, 
kuten elinkaarianalyysin, kehittämiseen. 
Lisäksi tutkimus kohdistuu erityisesti 
seuraaviin aiheisiin: 
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mahdollisuudet, markkinapotentiaali ja 
sosioekonomiset näkökohdat; kemikaalien 
riskinarviointi, älykkäät testausstrategiat ja 
-menetelmät eläinkokeiden 
minimoimiseksi, riskien 
kvantifiointitekniikat; sekä tutkimus, jolla 
tuetaan Euroopan ympäristöteknologioiden 
verifiointi- ja testausjärjestelmän 
kehittämistä.

ympäristöteknologioiden pitkän aikavälin 
mahdollisuudet, markkinapotentiaali ja 
sosioekonomiset näkökohdat; kemikaalien 
riskinarviointi, älykkäät testausstrategiat ja 
-menetelmät eläinkokeiden 
minimoimiseksi, riskien 
kvantifiointitekniikat; sekä tutkimus, jolla 
tuetaan Euroopan ympäristöteknologioiden 
verifiointi- ja testausjärjestelmän 
kehittämistä.

Perustelu

Lisätään palvelut samalle tasolle kuin tuotteet ja prosessit.

Tarkistus 133
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Maapallon 

kaukokartoituksen ja arvioinnin välineet, 1 luetelmakohta

– Kaukokartoitus – Maapallon ja valtamerten 
kaukokartoitus sekä ympäristön ja 
luonnonvarojen seurantamenetelmät

Tutkimustoimissa keskitytään GEOSS-
järjestelmän kehittämiseen ja integrointiin 
GEO-aloitteen puitteissa. Järjestelmää on 
määrä käyttää ympäristöön ja kestävään 
kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. 
Tutkimuksessa käsitellään 
havainnointijärjestelmien 
yhteentoimivuutta, tiedonhallintaa ja 
tietojen jakamista sekä tietojen optimointia 
ympäristöilmiöiden ymmärtämistä, 
mallintamista ja ennustamista varten. 
Tarkastelun keskiössä ovat luonnonuhat, 
ilmastonmuutos, sää, ekosysteemit, 
luonnonvarat, vesi, maankäyttö, ympäristö 
ja terveys sekä biologinen monimuotoisuus 
(riskiarviointiin, ennustemenetelmiin ja 
arviointivälineisiin liittyvät näkökohdat 
mukaan luettuina). Tavoitteena on 
saavuttaa edistystä alueilla, joilla GEOSS 
tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä, ja 
edistää ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuista seurantajärjestelmää 
(GMES).

Tutkimustoimissa keskitytään GEOSS-
järjestelmän kehittämiseen ja integrointiin 
GEO-aloitteen puitteissa, jossa GMS on 
keskeinen osatekijä. Järjestelmää on määrä 
käyttää ympäristöön ja kestävään 
kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. 
Tutkimuksessa käsitellään 
havainnointijärjestelmien 
yhteentoimivuutta, mukaan lukien 
valvonta, erityinen kehitys ja 
seurantateknologia, tiedonhallintaa ja 
tietojen jakamista sekä tietojen optimointia 
ympäristöilmiöiden ja niihin liittyvän 
ihmisen toiminnan ymmärtämistä, 
mallintamista ja ennustamista varten. 
Tarkastelun keskiössä ovat luonnonuhat, 
ilmastonmuutos, sää, valtameret, 
aluemeret ja rannikkoalueet, 
ekosysteemit, luonnonvarat, vesi, 
maankäyttö, ympäristö ja terveys sekä 
biologinen monimuotoisuus 
(riskiarviointiin, ennustemenetelmiin ja 
arviointivälineisiin liittyvät näkökohdat 
mukaan luettuina). Tavoitteena on 
saavuttaa edistystä alueilla, joilla GEOSS 
tuottaa hyötyjä. Varmistetaan tiivis 
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koordinointi muiden tähän liittyvien 
aihealueiden, erityisesti tieto- ja 
viestintätekniikoita ja turvallisuutta ja 
avaruutta koskevien aihealueiden, kanssa.

Perustelu

GEO-aloitteen teknisenä tavoitteena on luoda "järjestelmien järjestelmä", eli 
makrojärjestelmä GEOSS.   Tämän yleisen rakenteen sisällä GMES (ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä) on erityisen tärkeä yhteisön 
kaukokartoitusaloitteena.

Tarkistus 134
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Maapallon 

kaukokartoituksen ja arvioinnin välineet, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

Jotta voitaisiin arvioida määrällisesti 
ympäristö- ja tutkimuspolitiikan sekä
markkinapohjaisten ja sääntelyyn 
perustuvien lähestymistapojen ja nykyisten 
tuotanto- ja kulutussuuntausten vaikutuksia 
kilpailukykyyn ja kestävään kehitykseen, 
tarvitaan välineitä arviointia varten. Näihin 
välineisiin sisältyvät mallit, joissa otetaan 
huomioon talouden, ympäristön ja 
yhteiskunnan väliset yhteydet, sekä niiden 
pohjalta laaditut hyödylliset ja tehokkaat 
sopeutumis- ja ennaltaehkäisystrategiat. 
Tutkimuksella pyritään myös parantamaan 
nykyisiä indikaattoreita ja kehittämään 
uusia kestävän kehityksen politiikan 
painopisteiden arvioimiseksi ja niiden 
välisten yhteyksien analysoimiseksi. Tässä 
työssä otetaan huomioon EU:n nykyiset 
kestävän kehityksen indikaattorit. Toimiin 
sisältyvät myös teknologian, 
sosioekonomisten muutosvoimien, 
ulkoisvaikutusten ja hallintotapojen 
(governance) analysointi ja tulevaa 
kehitystä ennakoivat tutkimukset. 
Tutkimustuloksia voidaan soveltaa 
maankäyttö- ja meripolitiikassa ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien 
taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten 
ristiriitojen lieventämisessä.

Jotta voitaisiin arvioida määrällisesti 
ympäristö- ja tutkimuspolitiikan, mukaan 
lukien tieteellinen tuki, ja 
markkinapohjaisten ja sääntelyyn 
perustuvien lähestymistapojen, ja 
nykyisten tuotanto- ja kulutussuuntausten 
vaikutuksia kilpailukykyyn ja kestävään 
kehitykseen, tarvitaan välineitä arviointia 
varten. Näihin välineisiin sisältyvät mallit, 
joissa otetaan huomioon talouden, 
ympäristön ja yhteiskunnan väliset 
yhteydet, sekä niiden pohjalta laaditut 
hyödylliset ja tehokkaat sopeutumis- ja 
ennaltaehkäisystrategiat. Tutkimuksella 
pyritään myös parantamaan nykyisiä 
indikaattoreita ja kehittämään uusia 
kestävän kehityksen politiikan 
painopisteiden korostamiseksi ja
arvioimiseksi ja niiden välisten yhteyksien 
analysoimiseksi. Tässä työssä otetaan 
huomioon EU:n nykyiset kestävän 
kehityksen indikaattorit. Toimiin sisältyvät 
myös teknologian, sosioekonomisten 
muutosvoimien, ulkoisvaikutusten ja 
hallintotapojen (governance) analysointi ja 
tulevaa kehitystä ennakoivat tutkimukset. 
Tutkimustulosten soveltamisaloihin 
voidaan sisällyttää ympäristön laatu, 
maankäyttö, luonnonvarat, kestävä 
tuotanto ja kulutus sekä meripolitiikka ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien 
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taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten 
ristiriitojen lieventäminen.

Perustelu

Tarpeellisia täsmennyksiä kuvattavien välineiden selvittämiseksi ja valaisemiseksi 
esimerkeillä.  

Tarkistus 135
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Kansainvälinen yhteistyö, 2 kohta

Kehitysmaiden kanssa luotavat tiede- ja 
teknologiakumppanuudet edistävät 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamista useilla aloilla (esim. 
luonnonvarojen häviämisen pysäyttäminen, 
vesihuollon ja vedenpuhdistuksen 
parantaminen sekä vastaaminen 
kaupungistumisen aiheuttamiin 
ympäristöhaasteisiin), joilla myös pk-
yritykset voivat olla tärkeitä tekijöitä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
maailmanlaajuisten ympäristökysymysten 
ja alueellisten ja paikallisten 
kehitysongelmien väliseen suhteeseen. 
Tähän liittyvät kysymykset voivat koskea 
luonnonvaroja, biologista 
monimuotoisuutta, maankäyttöä, 
luonnollisia ja ihmisen toiminnasta 
aiheutuvia uhkia ja riskejä, 
ilmastonmuutosta, ympäristöteknologioita 
sekä ympäristöä ja terveyttä. Samoin 
kiinnitetään huomiota politiikan 
analysointivälineisiin. Yhteistyö 
teollisuusmaiden kanssa parantaa 
mahdollisuuksia hyödyntää koko maailman 
huippututkimusta.

Kehitysmaiden kanssa luotavat tiede- ja 
teknologiakumppanuudet edistävät 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamista useilla aloilla (esim. 
ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutusten 
ennaltaehkäisy ja lieventäminen ja
luonnonvarojen häviämisen pysäyttäminen, 
vesihuollon ja vedenpuhdistuksen ja 
maaperän suojelun parantaminen, 
aavikoitumisen ehkäisy ja torjunta sekä 
vastaaminen kaupungistumisen 
ympäristölle ja biologiselle 
monimuotoisuudelle aiheuttamiin
haasteisiin sekä kestävä tuotanto ja 
kulutus), joilla myös pk-yritykset voivat 
olla tärkeitä tekijöitä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään maailmanlaajuisten 
ympäristökysymysten ja alueellisten ja 
paikallisten kehitysongelmien väliseen 
suhteeseen. Tähän liittyvät kysymykset
voivat koskea luonnonvaroja, biologista 
monimuotoisuutta, maankäyttöä, 
luonnollisia ja ihmisen toiminnasta 
aiheutuvia uhkia ja riskejä, 
ilmastonmuutosta, ympäristöteknologioita 
sekä ympäristöä ja terveyttä. Samoin 
kiinnitetään huomiota politiikan 
analysointivälineisiin. Yhteistyö 
teollisuusmaiden kanssa parantaa 
mahdollisuuksia hyödyntää koko maailman 
huippututkimusta.

Perustelu

Euroopan unioni voi myötävaikuttaa kaikkein köyhimpien maiden oikeansuuntaiseen 
kehitykseen kehittämällä ja jakamalla niiden kanssa tekniikkaa luonnonkatastrofien 
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ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi, veden ja maaperän oikeaan käyttöön, rakentamiseen ja 
kaupunkien kestävään kasvuun jne.  

Tarkistus 136
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Kansainvälinen yhteistyö, 3 kohta

GEOSS-järjestelmän perustaminen 
kaukokartoitusta varten edistää 
kansainvälistä yhteistyötä maapallon 
luonnonjärjestelmän ymmärtämiseen ja 
kestävään kehitykseen liittyvien 
kysymysten osalta. Se edistää myös 
koordinoitua tiedonkeruuta tieteellisiä ja 
poliittisia tarkoituksia varten. 

GEOSS-järjestelmän perustaminen 
kaukokartoitusta varten edistää 
kansainvälistä yhteistyötä maapallon 
luonnonjärjestelmän ymmärtämiseen ja 
kestävään kehitykseen liittyvien 
kysymysten osalta. Se edistää myös 
koordinoitua tiedonkeruuta tieteellisiä ja 
poliittisia tarkoituksia varten sekä julkisen 
ja yksityisen sektorin kiinnostuksen 
lisäämistä. 

Perustelu

On aivan selvää, että makrojärjestelmä GEOSSista saadut tiedot auttavat julkisia ja yksityisiä 
sidosryhmiä tiedostamaan planeetan ympäristötarpeet ja kannustavat niitä toimintaan.   

Tarkistus 137
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Vastaaminen esiin nouseviin 

tarpeisiin ja ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin tarpeisiin, 2 kohta

Ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin 
tarpeisiin vastaaminen saattaa pitää 
sisällään esimerkiksi arviointeja, joissa 
selvitetään EU:n uusien politiikkojen 
vaikutuksia kestävään kehitykseen. 
Tällaiset uudet toimet voivat koskea muun 
muassa ympäristöä ja meripolitiikkaan 
liittyviä standardeja ja sääntelyä.

Ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin 
tarpeisiin vastaaminen saattaa pitää 
sisällään esimerkiksi arviointeja, joissa 
selvitetään EU:n uusien politiikkojen 
vaikutuksia kestävään kehitykseen. 
Tällaiset uudet toimet voivat koskea muun 
muassa kestävää tuotantoa ja kulutusta, 
ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
luonnonvaroja, meripolitiikkaa sekä
standardeja ja sääntelyä. 

Perustelu

Tässä kappaleessa esitetty kestävän kehityksen jatkuva arviointi pitää liittää myös yhteisön 
tuotantoa ja kulutusta, luonnonvaroja ja ilmastonmuutosta koskevaan politiikkaan, kuten 
tämän painopistealueen eri osissa mainitaan. 

Tarkistus 138
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Tavoite
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Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta integroituja, 
”vihreämpiä”, ”älykkäämpiä” ja 
turvallisempia yleiseurooppalaisia 
liikennejärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima 
kilpailukyky ja johtava asema 
maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen. 

Tavoitteena on kehittää teknologian ja 
tulosten hyödyntämisen edistysaskeleiden 
ja eurooppalaisen liikennepolitiikan
pohjalta integroituja, ”vihreämpiä” ja 
”älykkäämpiä” yleiseurooppalaisia 
liikennejärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima johtava 
asema maailmanmarkkinoilla ja kehittää 
sitä edelleen. 

Perustelu

Liikenteen alalla järjestelmien, infrastruktuurin jne. hyödyntämisessä saavutettu edistys on 
otettava huomioon samaan tapaan kuin teknologiset edistysaskeleetkin. Pitää viitata myös 
tähän asti harjoitettuun eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan.    

Tarkistus 139
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähestymistapa, 4 kohta

Erityisesti pk-yritysten kannalta 
merkityksellisiä ovat muun muassa toimet, 
joilla pyritään varmistamaan luotettavat, 
teknologiavetoiset tarjontaketjut eri aloilla, 
tuetaan pk-yritysten osallistumista 
tutkimusaloitteisiin ja helpotetaan korkean 
teknologian pk-yritysten asemaa ja 
toiminnan käynnistämistä erityisesti 
kehittyneiden liikenneteknologioiden ja 
liikenteen erityispalveluihin liittyvien 
toimien sekä 
satelliittinavigointijärjestelmien ja -
sovellusten kehittämisen aloilla. 

Erityisesti pk-yritysten kannalta 
merkityksellisiä ovat muun muassa toimet, 
joilla pyritään varmistamaan luotettavat, 
teknologiavetoiset tarjontaketjut eri aloilla, 
tuetaan pk-yritysten osallistumista 
tutkimusaloitteisiin ja helpotetaan korkean 
teknologian pk-yritysten asemaa ja 
toiminnan käynnistämistä erityisesti 
kehittyneiden liikenneteknologioiden ja 
liikenteen erityispalveluihin liittyvien 
toimien sekä 
satelliittinavigointijärjestelmien ja -
sovellusten kehittämisen aloilla. 
Jäljempänä kuvattavilla toimilla 
tuetaankin niiden esittämien 
tutkimusohjelmien toteuttamista 
osoittamalla niihin 20 prosenttia tähän 
painopistealueeseen suunnatusta 
budjetista.

Perustelu

Jotta pk-yritysten osallistumista näille aloille tuettaisiin todella, tässä painopistealueessa on 
vahvistettava tukikynnys.



PE 368.072v03-00 102/125 PR\613357FI.doc

FI

Tarkistus 140
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähestymistapa, 5 kohta

Nykyisiä politiikan tarpeita sekä uusien 
politiikkojen (kuten meripolitiikan) 
kehittämistä, arviointia ja toteuttamista 
käsitellään sekä yksittäisissä toimissa että 
yhteisesti useissa eri toimissa. Toimissa 
laaditaan selvityksiä ja kehitetään malleja 
ja välineitä, joita voidaan käyttää 
strategiseen seurantaan ja ennustamiseen ja 
joissa kootaan yhteen liikenteen 
tärkeimpiin talous-, sosiaali-, turvallisuus-
ja ympäristökysymyksiin liittyvää 
tietämystä. Monialaisia tutkimusaiheita 
tukevissa toimissa keskitytään liikenteen 
erityiskysymyksiin, joita ovat muun 
muassa turvallisuusnäkökohdat 
liikennejärjestelmään elimellisesti 
liittyvänä edellytyksenä, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käyttö 
liikennesovelluksissa ja liikenteen 
ympäristövaikutusten seuranta, mukaan 
luettuna ilmastonmuutos.

Nykyisiä politiikan tarpeita sekä uusien 
politiikkojen (kuten meripolitiikan ja 
yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
toteuttamisen) kehittämistä, arviointia ja 
toteuttamista käsitellään sekä yksittäisissä 
toimissa että yhteisesti useissa eri toimissa. 
Toimissa laaditaan selvityksiä ja kehitetään 
malleja ja välineitä, joita voidaan käyttää 
strategiseen seurantaan ja ennustamiseen ja 
joissa kootaan yhteen liikenteen 
tärkeimpiin talous-, sosiaali-, turvallisuus-
ja ympäristökysymyksiin liittyvää 
tietämystä. Monialaisia tutkimusaiheita 
tukevissa toimissa keskitytään liikenteen 
erityiskysymyksiin, joita ovat muun 
muassa turvallisuusnäkökohdat 
liikennejärjestelmään elimellisesti 
liittyvänä edellytyksenä, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käyttö 
liikennesovelluksissa ja liikenteen 
ympäristövaikutusten seuranta, mukaan 
luettuna ilmastonmuutos.

Perustelu

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tärkeyden vuoksi se on mainittava esimerkkinä, koska 
sen toteuttaminen saattaa edellyttää joidenkin tämän erityisohjelman toimien tukea.

Tarkistus 141
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähestymistapa, 5 a kohta (uusi)

Erityistä huomiota kiinnitetään yhteisön 
tutkimustulosten levittämisen 
tehostamiseen. Kannustetaan 
monitieteellisyyttä ja tieteidenvälisyyttä ja 
pyritään mahdollisimman suureen 
synergiaan ja täydentävyyteen EU:n ja 
jäsenvaltioiden täydentävien 
rahoitusmekanismien kanssa esimerkiksi 
Marco Polo -ohjelmalle tai Euroopan 
laajuisille liikenneverkoille tarkoitetun 
rahoituksen osalta.  
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Perustelu

Seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavien toimien on oltava kiinteässä yhteydessä muista 
ohjelmista rahoitettavien ohjelmien kanssa siten, että ne täydentävät toisiaan. 

Tarkistus 142
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähestymistapa, 6 kohta

Tukea annetaan myös tulosten 
levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyville 
toimille ja vaikutusten arvioinnille; näissä 
toimissa kiinnitetään erityistä huomiota
käyttäjien erityistarpeisiin ja politiikan 
asettamiin vaatimuksiin liikennealalla. 

Tukea annetaan myös kustakin tämän 
painopistealueen piirissä toteutetusta 
toimesta saatujen tulosten levittämiseen, 
hyödyntämiseen, tiedottamiseen ja 
tieteellisen tiedon kansantajuistamiseen
liittyville toimille ja erityisesti vaikutusten 
arvioinnille, jolloin tavoitteena on vastata
käyttäjien erityistarpeisiin ja politiikan 
asettamiin vaatimuksiin liikennealalla. 

Perustelu

Levitetään suurelle yleisölle kansantajuista tietoa, jotta kannustettaisiin loppukäyttäjiä ja 
erityisesti poliittisia päättäjiä ottamaan näitä toimia käyttöön.   

Tarkistus 143
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 1 kohta

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään 
voimanlähteiden päästöjä ja parannetaan 
niiden energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, 
vety ja polttokennot mukaan luettuina. 
Toimet kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, 
alus- ja komponenttiteknologiat ja niissä 
käsitellään myös järjestelmän yleistä 
optimointia. Liikenteen kehityssuuntiin 
liittyvässä tutkimuksessa käsitellään 
valmistusta, rakentamista, käyttöä, 
ylläpitoa, korjaamista, tarkastamista ja 

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään 
voimanlähteiden päästöjä ja parannetaan 
niiden kustannustehokkuutta ja
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, 
vety ja polttokennot sekä vaihtoehtoisia 
hybridimoottoreita käyttävät junat mukaan 
luettuina. Toimet kattavat infrastruktuuri-, 
ajoneuvo-, alus- ja komponenttiteknologiat 
ja niissä käsitellään myös järjestelmän 
yleistä optimointia. Liikenteen 
kehityssuuntiin liittyvässä tutkimuksessa 
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katsastusta, kierrätystä, romuajoneuvoja 
koskevia strategioita sekä toimintaa 
merellä onnettomuustapauksissa. 

käsitellään valmistusta, rakentamista, 
käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, 
tarkastamista ja katsastusta, kierrätystä, 
romuajoneuvoja koskevia strategioita sekä 
toimintaa merellä onnettomuustapauksissa. 

Perustelu

Liikenteen kustannuksia pitää arvioida energian näkökulmasta. 

Tarkistus 144
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 3 kohta

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen. Tutkimuksessa keskitytään 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuteen 
tutkimalla ”seuraavan sulkupolven 
ajoneuvoa” ja sen käyttöönottoa Tässä 
yhteydessä pyritään yhdistämään kaikki 
puhtaan, energiatehokkaan, turvallisen ja 
älykkään tieliikenteen osatekijät. Uusia 
liikkuvuuskonsepteja sekä organisoinnin ja 
liikkuvuuden hallinnan innovatiivisia 
järjestelmiä ja korkealaatuista julkista 
liikennettä koskevalla tutkimuksella 
pyritään varmistamaan, että kaikilla 
kansalaisilla on mahdollisuudet käyttää 
liikennepalveluja ja että eri liikennemuodot 
ovat suuressa määrin liitettävissä yhteen. 
Niin ikään kehitetään ja testataan puhdasta 
kaupunkiliikennettä koskevia innovatiivisia 
strategioita. Erityistä huomiota kiinnitetään 
saastuttamattomiin liikennemuotoihin, 
kysynnän hallintaan, yksityisen liikenteen 
järkeistämiseen sekä tiedotus- ja 
viestintästrategioihin, palveluihin ja -
infrastruktuureihin. Politiikan kehittämistä 
ja toteuttamista tukeviin välineisiin 
lukeutuvat liikenteen ja maankäytön 
suunnittelu. 

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen kaikille kansalaisille, myös 
vammaisille: Tutkimuksessa keskitytään 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuteen 
tutkimalla ”seuraavan sulkupolven 
ajoneuvoa” ja sen käyttöönottoa Tässä 
yhteydessä pyritään yhdistämään kaikki 
puhtaan, energiatehokkaan, turvallisen ja 
älykkään tieliikenteen osatekijät. Uusia 
liikkuvuuskonsepteja sekä organisoinnin ja 
liikkuvuuden hallinnan innovatiivisia 
järjestelmiä ja korkealaatuista julkista 
liikennettä koskevalla tutkimuksella 
pyritään varmistamaan, että kaikilla 
kansalaisilla on mahdollisuudet käyttää 
liikennepalveluja ja että eri liikennemuodot 
ovat suuressa määrin liitettävissä yhteen. 
Niin ikään kehitetään ja testataan puhdasta 
kaupunkiliikennettä koskevia innovatiivisia 
strategioita. Erityistä huomiota kiinnitetään 
saastuttamattomiin liikennemuotoihin, 
kysynnän hallintaan, yksityisen liikenteen 
järkeistämiseen sekä tiedotus- ja 
viestintästrategioihin, -palveluihin ja -
infrastruktuureihin. Politiikan kehittämistä 
ja toteuttamista tukeviin välineisiin 
lukeutuvat liikenteen ja maankäytön 
suunnittelu. 

Perustelu

Kaikessa liikenteen ja liikkuvuuden suunnitteluun liittyvässä integroidussa suunnittelussa on 
huomioitava erityistoimet vammaisille.
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Tarkistus 145
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 3 a kohta (uusi)

Liikenteen laatu ja käyttäjätyytyväisyys: 
palveluiden, verkkojen ja 
infrastruktuurien parantaminen 
mukavuuden ja houkuttelevuuden 
lisäämiseksi; integroitujen järjestelmien 
parantaminen edelleen sekä yksittäisten 
ihmisten ja väestöryhmien (ikääntyneet, 
naiset jne.) kysyntää vastaavien 
palveluiden ja kapasiteetin tarjoaminen.

Perustelu

Euroopan yhteiskunnan demografisten muutosten sekä uusien liikkuvuuteen liittyvien 
tarpeiden vuoksi on syytä ottaa etukäteen huomioon pintaliikenteen käyttäjien toiveiden ja 
näkemysten muuttuminen (mukavuus, preferenssit jne.).

Tarkistus 146
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 5 kohta

Kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteena 
on parantaa liikennealan kilpailukykyä, 
varmistaa kestävät, tehokkaat ja 
kohtuuhintaiset liikennepalvelut sekä luoda 
uutta osaamista ja uusia 
työmahdollisuuksia tutkimuksen ja 
kehittämisen avulla. Kehittyneissä 
teollisuusprosesseissa käytettävien 
teknologioiden kehittäminen käsittää 
suunnittelun, valmistuksen, kokoonpanon, 
rakentamisen ja ylläpidon, ja sen avulla 
pyritään alentamaan elinkaarikustannuksia 
ja lyhentämään tuotteiden kehitysaikaa. 
Tutkimuksessa painotetaan innovatiivisia 
tuoteratkaisuja ja parannettuja 
liikennepalveluja, joilla voidaan varmistaa 
parempi asiakastyytyväisyys. Lisäksi 
kehitetään tuotannon uusia 
organisointimalleja, mukaan luettuina 
tarjontaketjun hallinta ja jakelujärjestelmät.

Kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteena 
on parantaa liikennealan kilpailukykyä, 
varmistaa kestävät, tehokkaat ja 
kohtuuhintaiset liikennepalvelut sekä luoda 
uutta osaamista ja uusia 
työmahdollisuuksia tutkimuksen ja 
kehittämisen avulla. Kehittyneissä 
teollisuusprosesseissa käytettävien 
teknologioiden kehittäminen käsittää 
suunnittelun, valmistuksen, kokoonpanon, 
rakentamisen ja ylläpidon sekä 
käytöstäpoiston, markkinoinnin ja 
kierrätyksen.  Sen avulla pyritään 
alentamaan elinkaarikustannuksia ja 
lyhentämään tuotteiden kehitysaikaa. 
Tutkimuksessa painotetaan innovatiivisia 
tuoteratkaisuja ja parannettuja 
liikennepalveluja, joilla voidaan varmistaa 
parempi asiakastyytyväisyys. Lisäksi 
kehitetään tuotannon uusia 
organisointimalleja, mukaan luettuina 
tarjontaketjun hallinta ja jakelujärjestelmät.
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Perustelu

Teollisuusprosesseihin on sisällyttävä pintaliikenteeseen liittyvien tuotteiden ja teollisten 
infrastruktuurien käyttökelpoisen elinkaaren loppuvaihe.

Tarkistus 147
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Tavoite

Tavoitteena on syvällinen yhteinen 
ymmärrys niistä monimutkaisista ja 
toisiinsa kytkeytyvistä sosioekonomisista 
haasteista, joita Euroopalla on edessään. 
Nämä haasteet liittyvät muun muassa 
kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn, 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, 
kestävään kehitykseen, elämänlaatuun, 
koulutukseen, kulttuurisiin kysymyksiin ja 
maailmanlaajuiseen 
keskinäisriippuvuuteen. Erityisesti on 
tarkoitus vankistaa tietämysperustaa 
kyseisiä osa-alueita koskevan politiikan 
laadintaa varten.

Tavoitteena on syvällinen yhteinen 
ymmärrys niistä monimutkaisista ja 
toisiinsa kytkeytyvistä sosioekonomisista 
haasteista, joita Euroopalla on edessään ja 
jotka liittyvät muun muassa kasvuun, 
työllisyyteen ja kilpailukykyyn, tieteeseen, 
teknologiaan, innovointiin, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja uusiin, Euroopan 
unionin laajentumisesta johtuviin 
sosiaalisiin, kulttuurisiin ja 
koulutuksellisiin haasteisiin, kestävään 
kehitykseen, ympäristöllisiin muutoksiin, 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon, 
maastamuuttoon, elämänlaatuun, 
koulutukseen, kulttuurisiin kysymyksiin 
(mukaan lukien kielellinen 
monimuotoisuus), maahanmuuttoon ja 
maailmanlaajuiseen 
keskinäisriippuvuuteen. Erityisesti on 
tarkoitus vankistaa tietämysperustaa 
kyseisiä osa-alueita koskevan politiikan 
laadintaa varten.

Perustelu

Ymmärtääksemme paremmin nykyistä Euroopan unionia ja sen edessä olevia sosiaalis-
taloudellisia haasteita on keskeisen tärkeää tutkia laajentuneen EU:n sosiaalisia, kulttuurisia 
ja koulutuksellisia haasteita ja globaaleja ympäristömuutoksia sekä maastamuuton ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon haasteita, etuja ja ongelmia. Kielten osaaminen ja 
monikielisyys on ensisijainen kulttuuriin liittyvä kysymys Euroopassa, joten se on mainittava 
erikseen.  Sama pätee myös maahanmuuttoon.

Tarkistus 148
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Lähestymistapa, 1 kohta

Tutkimuksen painopisteinä ovat 
merkittävimmät Eurooppaa ja koko 
maailmaa nyt ja tulevaisuudessa kohtaavat 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 

Tutkimuksen painopisteinä ovat 
merkittävimmät Eurooppaa ja koko 
maailmaa nyt ja tulevaisuudessa kohtaavat 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
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kulttuuriset haasteet. Ehdotetut 
tutkimuslinjaukset muodostavat yhtenäisen 
tavan lähestyä näitä haasteita. Kehittämällä 
keskeisiä haasteita koskevaa 
sosioekonomista ja humanistista 
tietämysperustaa edesautetaan 
merkittävästi yhteisen näkemyksen 
syntymistä koko Euroopassa sekä 
laajempien kansainvälisten ongelmien 
ratkaisua. Tutkimuksen painopisteet 
tukevat politiikan laatimista, toteutusta, 
vaikuttavuutta ja arviointia miltei kaikilla 
yhteisön politiikan osa-alueilla niin 
Euroopan tasolla, kansallisesti, alueellisesti 
kuin paikallisestikin. Lisäksi tutkimukseen 
liittyy valtaosin myös vahva 
kansainvälinen näkökulma.

kulttuuriset haasteet. Ehdotetut 
tutkimuslinjaukset muodostavat yhtenäisen 
tavan lähestyä näitä haasteita. Kehittämällä 
keskeisiä haasteita koskevaa 
sosioekonomista, sosiokulttuurista ja 
humanistista tietämysperustaa edesautetaan 
merkittävästi yhteisen näkemyksen 
syntymistä koko Euroopassa sekä 
laajempien kansainvälisten ongelmien 
ratkaisua. Tutkimuksen painopisteet 
tukevat politiikan laatimista, toteutusta, 
vaikuttavuutta ja arviointia miltei kaikilla 
yhteisön politiikan osa-alueilla niin 
Euroopan tasolla, kansallisesti, alueellisesti 
kuin paikallisestikin. Lisäksi tutkimukseen 
liittyy valtaosin myös vahva 
kansainvälinen näkökulma.

Perustelu

Laajemman ja konkreettisemman kuvan saamiseksi eurooppalaisista ja kansainvälisistä 
ongelmista pitää sisällyttää myös sosiokulttuurinen tietämys.   

Tarkistus 149
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, Johdantokappale

Tarkoituksena on kehittää ja koota yhteen 
tutkimusta, joka koskee kasvuun, 
työllisyyteen ja kilpailukykyyn liittyviä 
kysymyksiä. Tavoitteena on, että näitä 
kysymyksiä voidaan ymmärtää entistä 
paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, kun 
jatkossa kehitetään osaamisyhteiskuntaa. 
Tutkimuksen on määrä olla hyödyksi 
politiikan kannalta ja tukea tavoitteiden 
saavuttamista. Tutkimus kattaa seuraavat 
osatekijät:

Tarkoituksena on kehittää ja koota yhteen 
tutkimusta, joka koskee kasvuun, 
sosioekonomiseen vakauteen, 
työllisyyteen, kilpailukykyyn ja 
teknologiseen koheesioon liittyviä 
kysymyksiä. Tavoitteena on, että näitä 
kysymyksiä voidaan ymmärtää entistä 
paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, kun 
jatkossa kehitetään osaamisyhteiskuntaa. 
Tutkimuksen on määrä olla hyödyksi 
politiikan kannalta ja tukea tavoitteiden 
saavuttamista. Tutkimus kattaa seuraavat 
osatekijät: 

Perustelu

On otettava huomioon myös sosioekonomiseen vakauteen sekä teknologiseen kuiluun liittyvät 
kysymykset, jotta tietoyhteiskunta voisi kehittyä oikeudenmukaisesti ja EU:ssa saavutettaisiin 
teknologinen koheesio.  
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Tarkistus 150
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– tietämyksen muuttuva rooli taloudessa; 
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, koulutus ja elinikäinen 
oppiminen sekä aineettomat investoinnit;

– tietämyksen muuttuva rooli taloudessa;
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, koulutus, myös muu kuin 
lakisääteinen koulutus, elinikäinen 
oppiminen sekä aineettomat investoinnit;

Perustelu

Myös muu kuin lakisääteinen koulutus pitää ottaa mukaan, sillä se on osa nykytodellisuutta 
eikä sitä näin ollen voi jättää pois.

Tarkistus 151
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– talouden rakenteet, rakennemuutos ja 
tuottavuuskysymykset, mukaan luettuina 
palvelusektorin rooli, rahoituksen rooli, 
demografiset tekijät, kysyntä sekä pitkän 
aikavälin muutosprosessit; 

– talouden rakenteet, rakennemuutos, 
alojen väliset suhteet ja 
tuottavuuskysymykset, mukaan luettuina 
palvelusektorin rooli, palveluiden 
ulkoistaminen, tieto- ja 
viestintäteknologia, rahoituksen rooli, 
demografiset tekijät, kysyntä sekä pitkän 
aikavälin muutosprosessit; 

Perustelu

Alojen väliset suhteet ovat nykyisessä globaalistuneessa maailmassa yhä tiiviimmät eikä niitä 
voida jättää mainitsematta talouden rakenteiden yhteydessä. Sama koskee myös palveluiden 
ulkoistamista ja tieto- ja viestintäteknologiaa, joita ilman nykyisiä talousjärjestelmiä ei voi 
ymmärtää.  

Tarkistus 152
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 2 kohta

Tutkimuskohteina ovat myös lisääntyvän 
globalisoitumisen, nousevien talouksien, 
toimintojen siirtämisten ja EU:n 
laajentumisen mukanaan tuomat uudet 
haasteet ja mahdollisuudet. Työllisyyttä 
koskeviin kysymyksiin kuuluvat myös 
työttömyys ja alityöllisyys.

Tutkimuskohteina ovat myös lisääntyvän 
globalisoitumisen, kansainvälisen 
teknologiansiirron, uusien yritysten 
roolin, nousevien talouksien, toimintojen 
siirtämisten ja EU:n laajentumisen 
mukanaan tuomat uudet haasteet ja 
mahdollisuudet. Työllisyyttä koskeviin 
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kysymyksiin kuuluvat myös työttömyys ja 
alityöllisyys.

Perustelu

Yhä globalisoituneemmassa maailmassa on otettava huomioon jatkuvasti kiihtyvän 
kansainvälisen teknologiansiirron tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet sekä uusien yritysten 
rooli sekä kehittyneissä maissa että nousevissa talouksissa ja kehitysmaissakin.  

Tarkistus 153
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Taloudellisten, 

sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden yhdistäminen Euroopan tasolla, 1 kohta, 2 a 
luetelmakohta (uusi)

– globaalit ympäristömuutokset 
tieteidenvälisestä näkökulmasta, joka 
sisältää ekosysteemien ja 
yhteiskuntajärjestelmien välisen 
vuorovaikutuksen.   

Perustelu

Globaalien ympäristönmuutosten syiden ja seurausten ymmärtäminen entistä paremmin vaatii 
ekosysteemien ja yhteiskuntajärjestelmien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä ja sen 
vaikutusten näkemistä. Tällä tavoin saadaan käyttöön lisää välineitä, joiden avulla voidaan 
arvioida selkeästi mahdollisia ratkaisuja maapallon kantokykyyn liittyviin ongelmiin. 

Tarkistus 154
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Keskeiset 

yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset, otsikko

Keskeiset yhteiskunnalliset 
kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset

Keskeiset yhteiskunnalliset 
kehityssuuntaukset ja niiden syyt ja
seuraukset

Perustelu

Nykyisten yhteiskunnallisten kehityssuuntausten ymmärtämiseksi ja niiden vaikutusten 
tajuamiseksi on olennaisen tärkeää arvioida niiden syistä ja seurauksia. 
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Tarkistus 155
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Eurooppa osana 

maailmaa, 1 kohta, Johdantokappale

Tavoitteena on ymmärtää maailman eri 
alueiden vuorovaikutus- ja 
keskinäisriippuvuussuhteiden muutoksia ja 
niiden vaikutuksia asianomaisten alueiden, 
erityisesti Euroopan, kannalta. Tähän 
liittyen halutaan saada lisätietämystä siitä, 
miten maailmanlaajuisesti vastataan esiin 
nousemassa oleviin uhkiin ja riskeihin ja 
mitä vaikutuksia tällä on ihmisoikeuksiin, 
vapauksiin ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa 
on kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa 
päälinjaa:

Tavoitteena on ymmärtää maailman eri 
alueiden vuorovaikutus- ja 
keskinäisriippuvuussuhteiden muutoksia, 
mukaan lukien kehittyvien alueiden 
kulttuurien väliset suhteet ja 
keskinäisriippuvuudet, ja niiden 
vaikutuksia asianomaisten alueiden, 
erityisesti Euroopan, kannalta. Tähän 
liittyen halutaan saada lisätietämystä siitä, 
miten maailmanlaajuisesti vastataan esiin
nousemassa oleviin uhkiin ja riskeihin ja 
mitä vaikutuksia tällä on ihmisoikeuksiin, 
vapauksiin ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa 
on kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa 
päälinjaa:

Perustelu

Emme saa jättää ulkopuolelle kehittyvien alueiden kulttuuristen suhteiden ja 
keskinäisriippuvuuksien tutkimusta, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää näiden 
alueiden kehitystä ja vaikutusta globalisoituneeseen maailmaan erityisesti Euroopan 
kannalta.

Tarkistus 156
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Eurooppa osana 

maailmaa, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– konfliktit, niiden syyt ja niiden ratkaisu; 
turvallisuuden ja epävakautta aiheuttavien 
tekijöiden, kuten köyhyyden, rikollisuuden, 
ympäristön huonontumisen ja resurssien 
niukkuuden, välinen suhde; terrorismi, sen 
syyt ja seuraukset; turvallisuuteen liittyvät 
politiikat, turvattomuuteen liittyvät 
käsitykset sekä siviili- ja sotilaspuolen 
väliset suhteet.

– konfliktit, niiden syyt ja niiden ratkaisu; 
turvallisuuden ja epävakautta aiheuttavien 
tekijöiden, kuten köyhyyden, 
muuttoliikkeiden, rikollisuuden, 
ympäristön huonontumisen ja resurssien 
niukkuuden, välinen suhde; terrorismi, sen 
syyt ja seuraukset; turvallisuuteen liittyvät 
politiikat, turvattomuuteen liittyvät 
käsitykset sekä siviili- ja sotilaspuolen 
väliset suhteet.

Perustelu

On lisättävä muuttoliikkeet epävakautta aiheuttavien tekijöiden joukkoon.
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Tarkistus 157
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Eurooppa osana 

maailmaa, 1 kohta, 2 a luetelmakohta (uusi)

Rauha Euroopan unionissa ja 
maailmassa: Rauha perusarvona, sen 
positiiviset vaikutukset Euroopan 
unionissa ja muilla alueilla, rauhan 
puuttumisesta johtuvat ongelmat (sodat, 
turvattomuus) ja alueiden väliset suhteet 
rauhan saavuttamisen seurauksena.

Perustelu

Rauha on ja sen pitää olla sekä Euroopan unionin että muun maailman perusarvo. Rauha tai 
sen puuttuminen synnyttää monen tyyppisiä suhteita alueiden välillä ja aiheuttaa vaikutuksia 
(negatiivisia tai positiivisia), joita pitää tutkia.

Tarkistus 158
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Eurooppa osana 

maailmaa, 2 kohta

Molemmissa tutkimuslinjoissa
tarkastellaan Euroopan roolia maailmassa, 
multilateralismin ja kansainvälisen 
oikeuden kehitystä, demokratian ja 
perusoikeuksien edistämistä ja erilaisia 
demokratia- ja perusoikeuskäsityksiä sekä 
sitä, miltä Eurooppa näyttää ulkopuolelta 
tarkasteltuna.

Kaikissa kolmessa tutkimuslinjassa
tarkastellaan Euroopan roolia maailmassa, 
multilateralismin ja kansainvälisen 
oikeuden kehitystä, demokratian, tasa-
arvon, rauhan ja perusoikeuksien 
edistämistä ja erilaisia demokratia- ja 
perusoikeuskäsityksiä sekä sitä, miltä 
Eurooppa näyttää ulkopuolelta 
tarkasteltuna.

Perustelu

Ihmisten välinen tasa-arvo kaikilla aloilla ja kaikkine vivahteineen on perusarvo, jota ilman 
yhteiskunnat eivät voi kehittyä ja jota ei siksi voi jättää mainitsematta.

Euroopalla on hyvin merkittävä rooli maailmanrauhan saavuttamisessa.

Tarkistus 159
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kansalainen 

Euroopan unionissa, 1 kohta, Johdantokappale

Kansalainen Euroopan unionissa Kansalaisuus Euroopan unionissa:
Tutkimusaiheita tarkastellaan EU:n tulevan 
kehityksen näkökulmasta, ja tavoitteena on 
ensinnäkin saada lisää tietämystä niistä eri 

Tutkimusaiheita tarkastellaan EU:n tulevan 
kehityksen näkökulmasta, ja tavoitteena on 
ensinnäkin saada lisää tietämystä niistä eri 
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tekijöistä, joita edellytetään, jotta 
demokratia ”tunnettaisiin omaksi”, 
kansalaiset osallistuisivat aktiivisesti ja
hallinto (governance) olisi tehokasta ja 
demokraattista. Toiseksi päämääränä on 
lisätä Euroopan kulttuurien, instituutioiden, 
lainsäädännön, historian, kielten ja arvojen 
eroavuuksien ja yhteneväisyyksien 
tuntemusta. Tutkimuskohteita ovat:

tekijöistä, joita edellytetään, jotta 
demokratia ”tunnettaisiin omaksi”, 
kansalaiset osallistuisivat aktiivisesti ja 
tasapuolisesti, hallinto (governance) olisi 
tehokasta ja demokraattista. Toiseksi 
päämääränä on lisätä Euroopan kulttuurien, 
instituutioiden, lainsäädännön, historian, 
kielten ja arvojen sekä eurooppalaisen 
identiteetin historiallisen kehityksen
eroavuuksien ja yhteneväisyyksien 
tuntemusta. Tutkimuskohteita ovat:

Perustelu

Miesten ja naisten osallistumisen on oltava tasapainossa, jotta yhteiskunta olisi todella 
edustettuna.

Eurooppalaisen identiteetin historiallisen kehityksen tutkiminen on tärkeää, jotta 
ymmärretään paremmin Euroopan eroavuuksia ja yhteneväisyyksiä ja saadaan kaikki irti sen 
kulttuurin moniarvoisuudesta ja rikkaudesta.

Tarkistus 160
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kansalainen 

Euroopan unionissa, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– osallistuminen (myös nuorten), edustus, 
vastuullisuus ja legitimiteetti; 
eurooppalainen julkisuus, media ja 
demokratia; hallinnan (governance) eri 
muodot EU:n ja politiikan prosesseissa; 
kansalaisyhteiskunnan rooli; kansalaisuus 
ja oikeudet sekä edellisiin liittyvät väestön 
arvot;

– osallistuminen (myös nuorten 
osallistuminen ja tasapuolinen 
osallistuminen), edustus (myös pyrkimys 
mahdollisimman suoraan edustukseen), 
vastuullisuus ja legitimiteetti; 
eurooppalainen julkisuus, media ja 
demokratia; hallinnan (governance) eri 
muodot EU:n ja politiikan prosesseissa; 
kansalaisyhteiskunnan rooli; kansalaisuus 
ja oikeudet sekä edellisiin liittyvät väestön 
arvot;

Perustelu

Todellinen osallistuminen on mahdotonta, jos osallistuminen ei ole tasapuolista. 

Todellinen demokratia saavutetaan mahdollisimman suoran edustuksen kautta, jolloin 
kansalaisten ja heidän poliittisten edustajiensa välillä ei käytännössä ole raja-aitoja.  

Tarkistus 161
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kehityksen 

ennakointi, 1 kohta, 1 luetelmakohta
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– laaja-alainen sosioekonomisen 
kehityksen ennakointi, joka kohdennetaan 
muutamiin EU:n kannalta keskeisiin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin; 
tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun 
muassa väestön ikääntymisen, 
muuttoliikkeen ja tietämyksen 
maailmanlaajuistumisen tuleva kehitys ja 
vaikutukset sekä rikollisuuden ja 
merkittävien riskien muutokset; 

– laaja-alainen sosioekonomisen 
kehityksen ennakointi, joka kohdennetaan 
muutamiin EU:n kannalta keskeisiin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin; 
tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun 
muassa väestön ikääntymisen, 
muuttoliikkeen ja tietämyksen 
maailmanlaajuistumisen tuleva kehitys ja 
vaikutukset sekä rikollisuuden ja 
merkittävien riskien muutokset ja 
globaalien ympäristömuutosten 
yhteiskunnallinen ulottuvuus;

Perustelu

Globaalien ympäristömuutosten yhteiskunnallisen ulottuvuuden tutkimus on tärkeää.

Tarkistus 162
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kehityksen 

ennakointi, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– kohdennetumpi aihealuekohtainen 
tarkastelu, jossa ennakoidaan esiin 
nousevien uusien tutkimusalueiden tai 
useita vanhastaan olemassa olevia alueita 
yhdistävien tutkimusalueiden kehitystä 
sekä tieteenalojen tulevaisuutta; 

– kohdennetumpi aihealuekohtainen 
tarkastelu, jossa ennakoidaan esiin 
nousevien uusien tutkimusalueiden tai 
useita vanhastaan olemassa olevia alueita 
yhdistävien tutkimusalueiden esimerkiksi 
kollektiivisten ilmiöiden, monimutkaisten 
järjestelmien ja verkostojen kehitystä sekä 
tieteenalojen tulevaisuutta.

Perustelu

On paikallaan eritellä joitakin esiin nousevia tutkimusalueita, jotka ovat erityisen 
kiinnostavia yhteiskuntatieteiden uusissa virtauksissa.  

Tarkistus 163
Liite I, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Esiin nousevat 

tarpeet ja ennakoimattomat politiikkaan liittyvät tarpeet

Esiin nousevia tarpeita koskevan 
tutkimuksen puitteissa tutkijoilla on 
mahdollisuus määrittää ja tarkastella 
sellaisia tutkimusaiheita, joita ei mainita 
edellä. Pyrkimyksenä on saada aikaan 
innovatiivista pohdintaa sellaisista 
Eurooppaa kohtaavista haasteista, joita ei 
ole tähän mennessä käsitelty laajasti, tai 

Esiin nousevia tarpeita koskevan 
tutkimuksen puitteissa tutkijoilla on 
mahdollisuus määrittää ja tarkastella 
sellaisia tutkimusaiheita, joita ei mainita 
edellä. Pyrkimyksenä on saada aikaan 
innovatiivista pohdintaa sellaisista 
Eurooppaa kohtaavista haasteista, joita ei 
ole tähän mennessä käsitelty laajasti, tai 
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yhdistellä muutoin innovatiivisesti 
relevantteja kysymyksiä, näkökulmia ja 
tieteenaloja. 

yhdistellä muutoin innovatiivisesti 
relevantteja kysymyksiä, näkökulmia ja 
tieteenaloja. Kehitetään erityistoimia, 
joiden avulla voidaan tuoda 
yhteiskuntatieteisiin muista tieteistä 
(luonnontieteistä, tietojenkäsittelystä, 
kognitiivisista tieteistä, jne.) peräisin 
olevia näkökulmia, käsitteitä ja 
menetelmiä.

Perustelu

Nykyinen tietämys yhteiskunnallisista ilmiöistä on peräisin suuressa määrin muiden tieteiden 
piirissä kehitetyistä käsitteistä ja menetelmistä. Tämä kehitys ansaitsisi EU:n tukea esiin 
nousevia tutkimusaloja koskevissa toimissa samalla tavalla kuin muissakin aihealueissa on 
tehty. Kuudennen puiteohjelman NEST-ohjelmassa esitetty erityisaihealue "kulttuurin 
dynamiikka" on ennakkotapaus tähän suuntaan. 

Tarkistus 164
Liite I, 9.1 Turvallisuus, Lähestymistapa, 6 kohta

Toimiin pyritään ponnekkaasti saamaan 
mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä 
kansalaisten turvallisuudesta vastaavia 
viranomaisia ja organisaatioita. Tämän 
aihealueen tutkimuksen sisällön ja 
rakenteen määrittelyssä käytetään tukena 
Euroopan turvallisuustutkimuksen neuvoa-
antavan komitean (ESRAB) laatimia pitkän 
aikavälin strategisia tutkimuslinjauksia. 

Toimiin pyritään ponnekkaasti saamaan 
mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä 
kansalaisten turvallisuudesta vastaavia 
viranomaisia ja organisaatioita. Jotta juuri 
pk-yritysten osallistumista tutkimus-, 
kehittämis- ja innovointitoimintaan 
vahvistettaisiin, 20 prosenttia tämän 
painopistealueen budjetista osoitetaan 
niille. Tämän aihealueen tutkimuksen 
sisällön ja rakenteen määrittelyssä 
käytetään tukena Euroopan 
turvallisuustutkimuksen neuvoa-antavan 
komitean (ESRAB) laatimia pitkän 
aikavälin strategisia tutkimuslinjauksia.

Perustelu

Jotta pk-yritysten osallistumista näille aloille tuettaisiin todella, tässä painopistealueessa on 
vahvistettava tukikynnys.

Tarkistus 165
Liite I, 9.1 Turvallisuus, Lähestymistapa, 6 a kohta (uusi)

Kaikista tämän painopistealueen piirissä 
toteutetuista toimista tiedotetaan ja 
tieteeseen liittyviä asioita tehdään 
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tunnetuksi. 

Perustelu

Tässä ehdotettua tunnetuksitekemistä on harjoitettava mahdollisimman paljon, jotta tieto 
seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavista toimista leviäisi.

Tarkistus 166
Liite I, 9.1 Turvallisuus, Toimet, Infrastruktuurien ja yleishyödyllisten laitosten turvallisuus

• Toimissa keskitytään tarkastelemaan 
vahingollisten tekojen kohteita, kuten 
esimerkiksi infrastruktuurin osalta suurten 
tilaisuuksien tai tapahtumien 
tapahtumapaikkoja, poliittisesti tai 
symbolisesti arvokkaita kohteita (kuten 
parlamenttirakennukset tai monumentit) 
sekä yleishyödyllisiä kohteita, kuten 
energialaitoksia (öljy-, sähkö-, kaasu-) 
vesihuoltojärjestelmiä, liikennejärjestelmiä 
(ilma-, vesi-, maa-), viestintäjärjestelmiä 
(kuten lähetysjärjestelmät), 
rahoituslaitoksia, hallinnon laitoksia, 
julkisen terveydenhuollon laitoksia jne. 
Tätä tehtäväaluetta varten tarvitaan joukko 
valmiuksia, joista monet liittyvät 
ensisijaisesti vaiheisiin ”suojaaminen” ja 
”varautuminen”. Tavoitteena on yhtäältä 
välttää vahinkoa aiheuttavat teot ja 
toisaalta lieventää mahdollisten tekojen 
seurauksia. Tarvittavien valmiuksien 
rakentamiseksi keskitytään seuraaviin 
kysymyksiin: fyysisen infrastruktuurin ja 
sen toimintojen haavoittuvuustekijöiden 
analysointi ja arviointi; olemassa olevien ja 
tulevaisuudessa käyttöön otettavien 
julkisten ja yksityisten kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien, 
järjestelmien ja palvelujen fyysinen ja 
toiminnallinen turvaaminen; valvonta- ja 
hälytysjärjestelmät, jotka mahdollistavat 
nopean reagoinnin vahingollisten 
tapahtumien yhteydessä; suojaaminen 
tapahtuman kerrannaisvaikutuksilta.

• Toimissa keskitytään tarkastelemaan 
katastrofeja ja vahingollisten tekojen 
kohteita, kuten esimerkiksi infrastruktuurin 
osalta suurten tilaisuuksien tai tapahtumien 
tapahtumapaikkoja, poliittisesti tai 
symbolisesti arvokkaita kohteita (kuten 
parlamenttirakennukset tai monumentit) 
sekä yleishyödyllisiä kohteita, kuten 
energialaitoksia (öljy-, sähkö-, kaasu-) 
vesihuoltojärjestelmiä, liikennejärjestelmiä 
(ilma-, vesi-, maa-), viestintäjärjestelmiä 
(kuten lähetysjärjestelmät), 
rahoituslaitoksia, hallinnon laitoksia, 
julkisen terveydenhuollon laitoksia jne. 
Tätä tehtäväaluetta varten tarvitaan joukko 
valmiuksia, joista monet liittyvät 
ensisijaisesti vaiheisiin ”suojaaminen” ja 
”varautuminen”. Tavoitteena on yhtäältä 
välttää vahinkoa aiheuttavat tapahtumat ja 
toisaalta lieventää mahdollisten 
tapahtumien seurauksia. Tarvittavien 
valmiuksien rakentamiseksi keskitytään 
seuraaviin kysymyksiin: fyysisen 
infrastruktuurin ja sen toimintojen 
haavoittuvuustekijöiden analysointi ja 
arviointi; olemassa olevien ja 
tulevaisuudessa käyttöön otettavien 
julkisten ja yksityisten kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien, 
järjestelmien ja palvelujen fyysinen ja 
toiminnallinen turvaaminen; valvonta- ja 
hälytysjärjestelmät, jotka mahdollistavat 
nopean reagoinnin vahingollisten 
tapahtumien yhteydessä; suojaaminen 
tapahtuman kerrannaisvaikutuksilta.
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Perustelu

Katastrofit pitää mainita ensiksi.

Tarkistus 167
Liite I, 9.1 Turvallisuus, Toimet, Turvallisuusjärjestelmien integrointi ja yhteentoimivuus, 

otsikko

• Turvallisuusjärjestelmien integrointi ja 
yhteentoimivuus.

• Turvallisuusjärjestelmien integrointi, 
keskinäiset yhteydet ja yhteentoimivuus:

Perustelu

On varmistettava, että turvallisuusjärjestelmät ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, jotta 
niissä saadaan aikaan toivottu yhteentoimivuus. 

Tarkistus 168
Liite I, 9.1 Turvallisuus, Toimet, Turvallisuus ja yhteiskunta

• Turvallisuus ja yhteiskunta. Tutkimus on 
luonteeltaan poikkialaista, ja se olisi 
toteutettava yhdistelemällä 
luonnontieteiden, teknisten tieteiden ja 
muiden tieteiden, erityisesti valtio-, 
yhteiskunta- ja humanististen tieteiden, 
näkökulmia. Pääpaino on kohdennetuissa 
kulttuurisissa ja sosioekonomisissa 
analyyseissa, skenaarioiden laatimisessa 
sekä muissa tutkimustoimissa, joissa 
käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: 
turvallisuus kehittyvänä konseptina 
(turvallisuuteen liittyvien tarpeiden laajat 
analyysit, joiden avulla voidaan määrittää 
nykyisen epävakaan 
turvallisuusympäristön asettamat keskeiset 
toiminnalliset vaatimukset); 
haavoittuvuudet ja uudet uhat (esim. 
terrorismiin ja järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen liittyen); kansalaisten 
kriisitilanteita koskevat asenteet (esim. 
terrorismia ja rikollisuutta koskevat 
käsitykset, väkijoukkojen käyttäytyminen, 
turvavalvonnan (ja turvallisuusvalvonnan) 
julkinen kuva ja hyväksyntä; kansalaisten 
valmius terrori-iskujen varalta; 
kysymykset, jotka liittyvät viranomaisten 

• Turvallisuus (security and safety) ja 
yhteiskunta: Tutkimus on luonteeltaan 
poikkialaista, ja se olisi toteutettava 
yhdistelemällä luonnontieteiden, teknisten 
tieteiden ja muiden tieteiden, erityisesti 
valtio-, yhteiskunta- ja humanististen 
tieteiden, näkökulmia. Pääpaino on 
kohdennetuissa kulttuurisissa ja 
sosioekonomisissa analyyseissa, 
skenaarioiden laatimisessa sekä muissa 
tutkimustoimissa, joissa käsitellään muun 
muassa seuraavia aiheita: turvallisuuden 
kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset 
ulottuvuudet, turvallisuus kehittyvänä 
konseptina (turvallisuuteen liittyvien 
tarpeiden laajat analyysit, joiden avulla 
voidaan määrittää nykyisen epävakaan 
turvallisuusympäristön asettamat keskeiset 
toiminnalliset vaatimukset); katastrofeista 
aiheutuvat haavoittuvuudet ja uudet uhat 
(esim. terrorismiin ja järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen liittyen); kansalaisten 
kriisitilanteita koskevat asenteet (esim. 
terrorismia ja rikollisuutta koskevat 
käsitykset, väkijoukkojen käyttäytyminen, 
turvavalvonnan (ja turvallisuusvalvonnan) 
julkinen kuva ja hyväksyntä; kansalaisten 
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ja kansalaisten väliseen viestintään 
kriisitilanteissa; kansalaisten 
uhkatietoisuuden lisääminen; kansalaisille 
annettava opastus, joka koskee 
jäsenvaltioiden sisäisiä ja EU:n tason 
turvaneuvonta- ja apujärjestelmiä; 
terroritekojen suorittajien käyttäytymistä 
koskevat, psykologiset ja muut olennaiset 
analyysit; henkilötietojen suojaan ja tiedon 
koskemattomuuteen liittyvät eettiset 
kysymykset. Lisäksi tutkimuskohteena on 
sellaisten rikoksiin liittyvien tilastollisten 
indikaattorien kehittäminen, joiden avulla 
voidaan arvioida rikollisuuden muutoksia.

valmius terrori-iskujen varalta; 
kysymykset, jotka liittyvät viranomaisten 
ja kansalaisten väliseen viestintään 
kriisitilanteissa; kansalaisten 
uhkatietoisuuden lisääminen; kansalaisille 
annettava opastus, joka koskee 
jäsenvaltioiden sisäisiä ja EU:n tason 
turvaneuvonta- ja apujärjestelmiä; 
terroritekojen suorittajien käyttäytymistä 
koskevat, psykologiset ja muut olennaiset 
analyysit; henkilötietojen suojaan ja tiedon 
koskemattomuuteen liittyvät eettiset 
kysymykset. Lisäksi tutkimuskohteena on 
sellaisten rikoksiin liittyvien tilastollisten 
indikaattorien kehittäminen, joiden avulla 
voidaan arvioida rikollisuuden muutoksia.

Perustelu

Englannin kielessä on vivahde-ero käsitteiden "security" ja "safety" välillä. Ehdotetaan, että 
alaotsikkoon otetaan myös englanninkieliset sanat, ettei rajoiteta tähän kohtaan kuuluvien 
toimien alaa koskevia tulkintoja.

Tarkistus 169
Liite I, 9.1 Turvallisuus, Kansainvälinen yhteistyö, 2 kohta

Kansainvälisten yhteistyötoimien 
toteuttaminen tulee kyseeseen silloin, kun 
niistä saadaan molemminpuolista hyötyä ja 
ne ovat sopusoinnussa EU:n 
turvallisuuspolitiikan kanssa. Tutkimus voi 
koskea esimerkiksi maailmanlaajuisesti 
sovellettavissa olevia turvallisuuteen 
liittyviä toimia.

Kansainvälisten yhteistyötoimien 
toteuttaminen tulee kyseeseen silloin, kun 
niistä saadaan molemminpuolista hyötyä ja 
ne ovat sopusoinnussa EU:n 
turvallisuuspolitiikan kanssa. Tutkimus voi 
koskea esimerkiksi maailmanlaajuisesti 
sovellettavissa olevia turvallisuuteen ja 
katastrofeihin liittyviä toimia.

Perustelu

On aiheellista eritellä myös kansainvälisen yhteistyön kohdalla tämän kohdan kaksi pääasiaa.

Tarkistus 170
Liite I, 9.1 Turvallisuus, Vastaaminen esiin nouseviin tarpeisiin ja ennakoimattomiin 

politiikkaan liittyviin tarpeisiin

Turvallisuustutkimuksen aihealue on 
luonteeltaan ja rakenteeltaan joustava. Sen 
toimien avulla on mahdollista reagoida 
myös toistaiseksi tuntemattomiin 

Turvallisuustutkimuksen aihealue on 
luonteeltaan ja rakenteeltaan joustava. Sen 
toimien avulla on mahdollista reagoida 
myös toistaiseksi tuntemattomiin 
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tulevaisuuden turvallisuusuhkiin sekä 
näiden uhkien myötä mahdollisesti 
syntyviin politiikan tarpeisiin. Tämä 
joustavuus täydentää edellä selostettujen 
tutkimustoimien jo muutenkin 
tehtävälähtöistä luonnetta.

tulevaisuuden katastrofeihin ja
turvallisuusuhkiin sekä näiden uhkien 
myötä mahdollisesti syntyviin politiikan 
tarpeisiin. Tämä joustavuus täydentää 
edellä selostettujen tutkimustoimien jo 
muutenkin tehtävälähtöistä luonnetta.

Perustelu

Pitää mainita myös katastrofeihin reagoiminen.

Tarkistus 171
Liite I, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruussovellukset eurooppalaisen yhteiskunnan palveluksessa, 

1 luetelmakohta, 1 alakohta

Tavoitteena on kehittää tarkoitukseen 
sopivia satelliittipohjaisia seuranta- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka toimivat 
uniikkeina ja maailmanlaajuisesti 
käytettävissä olevina tietolähteinä. Lisäksi 
pyritään tukemaan ja vauhdittamaan niiden 
operatiivisen käytön kehitystä. Toimilla 
tuetaan niin ikään sellaisten operatiivisten 
GMES-palvelujen kehittämistä, joiden 
avulla päätöksentekijät pystyvät paremmin 
ennakoimaan ympäristön ja turvallisuuden 
hallintaan liittyviä kriisitilanteita ja 
ongelmia tai lieventämään niiden 
seurauksia. Tutkimustoimissa tulisi 
pääasiassa pyrkiä siihen, että avaruuteen 
sijoitetuista lähteistä saatu GMES-
informaatio voidaan käyttää 
maksimaalisesti hyväksi ja yhdistää muista 
seurantajärjestelmistä saatuun 
informaatioon monimutkaisissa tuotteissa, 
jotka integroivat ja hallinnoivat 
informaatiota tehokkaasti ja tarjoavat 
loppukäyttäjille tietoa ja räätälöityjä 
palveluja. Tutkimuksen avulla olisi myös 
parannettava seurantamenetelmiä ja 
seurannassa käytettävien välineiden 
teknologiaa. Lisäksi olisi tarpeen vaatiessa 
kehitettävä uusia avaruuteen sijoitettavia 
järjestelmiä tai parannettava olemassa 
olevien yhteentoimivuutta ja 
mahdollistettava niiden käyttö 
operatiivisissa tai operatiivista vaihetta 
edeltävissä palveluissa, jotka vastaavat 

Tavoitteena on kehittää tarkoitukseen 
sopivia satelliittipohjaisia seuranta- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka toimivat 
uniikkeina ja maailmanlaajuisesti 
käytettävissä olevina tietolähteinä. Lisäksi 
pyritään tukemaan ja vauhdittamaan niiden 
operatiivisen käytön kehitystä. Toimilla 
tuetaan niin ikään sellaisten operatiivisten 
GMES-palvelujen kehittämistä, joiden 
avulla päätöksentekijät pystyvät paremmin 
ennakoimaan ympäristön ja turvallisuuden 
hallintaan ja luonnonkatastrofien 
hallintaan liittyviä kriisitilanteita ja 
ongelmia tai lieventämään niiden 
seurauksia. Tutkimustoimissa tulisi 
pääasiassa pyrkiä siihen, että avaruuteen 
sijoitetuista lähteistä saatu GMES-
informaatio voidaan käyttää 
maksimaalisesti hyväksi ja yhdistää muista 
seurantajärjestelmistä saatuun 
informaatioon monimutkaisissa tuotteissa, 
jotka integroivat ja hallinnoivat 
informaatiota tehokkaasti ja tarjoavat 
loppukäyttäjille tietoa ja räätälöityjä 
palveluja. Tutkimuksen avulla olisi myös 
parannettava seurantamenetelmiä ja 
seurannassa käytettävien välineiden 
teknologiaa. Lisäksi olisi tarpeen vaatiessa 
kehitettävä uusia avaruuteen sijoitettavia 
järjestelmiä tai parannettava olemassa 
olevien yhteentoimivuutta ja 
mahdollistettava niiden käyttö 
operatiivisissa tai operatiivista vaihetta 
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tiettyihin erityistarpeisiin. edeltävissä palveluissa, jotka vastaavat 
tiettyihin erityistarpeisiin.

Perustelu

On näyttöä siitä, että satelliittivalvonta- ja seuranta voivat olla erittäin tehokkaita 
luonnonkatastrofien estämisessä ja hallinnassa.

Tarkistus 172
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Yhteiset teknologia-

aloitteet, 1 kohta

Seuraavassa määritetään ensimmäisten 
yhteisten teknologia-aloitteiden 
tutkimusalueet liitteessä I esitettyjä 
kriteerejä soveltaen. Teknologia-aloitteiden 
aihepiirien kirjo on varsin laaja. 
Toteutuksessa käytettävät rakenteet on sen 
vuoksi suunniteltava tapauskohtaisesti niin, 
että niissä otetaan huomioon kunkin 
tutkimusalueen erityispiirteet. Kussakin 
tapauksessa muodostetaan tietty rakenne, 
jonka avulla toteutetaan sovitut yhteistä 
teknologia-aloitetta koskevat 
tutkimuslinjaukset, kootaan tarvittavat 
julkiset ja yksityiset investoinnit sekä 
huolehditaan eurooppalaisten toimien 
koordinoinnista. Komissio myöntää 
tutkimuslinjausten toteuttamista varten 
tietyn rahoitusmäärän. Tätä varten 
annetaan erilliset päätösehdotukset (esim. 
EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan 
nojalla). Lisää yhteisiä teknologia-aloitteita 
voidaan määrittää liitteessä I esitettyjen 
kriteerien pohjalta, ja niitä voidaan 
ehdottaa seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanon kuluessa.

Seuraavassa määritetään ensimmäisten 
yhteisten teknologia-aloitteiden alustavat
tutkimusalueet liitteessä I esitettyjä 
kriteerejä soveltaen. Teknologia-aloitteiden 
aihepiirien kirjo on varsin laaja. 
Toteutuksessa käytettävät rakenteet on sen 
vuoksi suunniteltava tapauskohtaisesti niin, 
että niissä otetaan huomioon kunkin 
tutkimusalueen erityispiirteet.  Kussakin 
tapauksessa muodostetaan tietty rakenne, 
jonka avulla toteutetaan sovitut yhteistä 
teknologia-aloitetta koskevat 
tutkimuslinjaukset, kootaan tarvittavat 
julkiset ja yksityiset investoinnit sekä 
huolehditaan eurooppalaisten toimien 
koordinoinnista.  Etusijalle asetetaan 
aloitteet, jotka tavoitteiltaan ovat tulosta 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
työstä ja varmistavat tehokkaan 
organisaation ja yhteisyritysten 
perustamisen yksityisen sektorin 
investointien ja jäsenvaltioiden ja EU:n
julkisen rahoituksen hallintaa varten, 
mukaan luettuina pääomapanostus ja 
tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset.
Komissio myöntää tutkimuslinjausten 
toteuttamista varten tietyn rahoitusmäärän. 
Tätä varten annetaan erilliset 
päätösehdotukset (esim. EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklan 
nojalla). Lisää yhteisiä teknologia-aloitteita 
voidaan määrittää liitteessä I esitettyjen 
kriteerien pohjalta, ja niitä voidaan 
ehdottaa seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanon kuluessa.
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Perustelu

171 artiklan mukaisesti laaditut yhteiset teknologia-aloitteet vaativat yhteisyritysten 
käyttöönottoa.  Organisointi- ja hallinnointikyvyn pitäisi olla ensisijainen kriteeri tehtäessä 
päätöksiä yhteisön osallistumisesta. 

Tarkistus 173
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Riskinjakorahoitusväline, 1 

kohta

Yhteisö myöntää liitteen II mukaisesti 
Euroopan investointipankille (EIP) 
avustuksen (koordinointi- ja tukitoimena). 
Avustuksella edistetään yhteisön 
tavoitteen mukaisesti yksityisen sektorin 
investointeja tutkimukseen. Avustus 
parantaa EIP:n riskinhallintakykyä, ja sen 
avulla pankki voi i) antaa enemmän 
lainarahoitusta tietyllä riskitasolla ja ii) 
rahoittaa riskialttiimpia eurooppalaisia
TTK-toimia kuin olisi mahdollista ilman 
yhteisön tukea. 

Yhteisö myöntää liitteen II mukaisesti 
Euroopan investointipankille (EIP) 
avustuksen (koordinointi- ja tukitoimena). 
Avustuksen tavoitteena on osaltaan 
edistää ja helpottaa yhteisön tavoitteen 
mukaisesti yksityisen sektorin investointeja 
tutkimukseen. Avustus parantaa EIP:n 
riskinhallintakykyä, ja sen avulla pankki 
tai muut rahoituslaitokset voivat i) antaa 
enemmän lainarahoitusta tietyllä 
riskitasolla ja ii) rahoittaa riskialttiimpia 
eurooppalaisia TTK-toimia kuin olisi 
mahdollista ilman yhteisön tukea.

Tarkistus 174
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Riskinjakorahoitusväline, 2 

kohta

EIP lainaa ulos kansainvälisiltä 
rahoitusmarkkinoilta hankkimiaan varoja 
omien vakiintuneiden sääntöjensä, 
määräystensä ja menettelyjensä mukaisesti. 
Tässä yhteydessä se käyttää avustusta 
yhdessä omien varojensa kanssa 
varauksina ja allokoitavana pääomana 
pankin sisällä kattaakseen osan niistä 
riskeistä, joita liittyy sen lainoihin 
tukikelpoisille laajamittaisille
eurooppalaisilla TTK-toimille.

EIP lainaa ulos kansainvälisiltä 
rahoitusmarkkinoilta hankkimiaan varoja 
omien vakiintuneiden sääntöjensä, 
määräystensä ja menettelyjensä mukaisesti. 
Tässä yhteydessä se käyttää avustusta 
yhdessä omien varojensa kanssa 
varauksina ja allokoitavana pääomana 
pankin sisällä kattaakseen osan niistä 
riskeistä, joita liittyy sen lainoihin 
tukikelpoisille eurooppalaisilla TTK-
toimille.

Tarkistus 175
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Riskinjakorahoitusväline, 5 

kohta, 2 alakohta
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• Laajamittaisten eurooppalaisten TTK-
toimien tukikelpoisuus. ”Yhteiset 
teknologia-aloitteet” ja laajamittaiset 
yhteistyöhankkeet, joita yhteisö rahoittaa 
tämän erityisohjelman eri aihealueilla ja 
sen eri toimien yhteydessä, ovat 
automaattisesti tukikelpoisia. Myös muut 
laajamittaiset eurooppalaiset 
yhteistyöhankkeet, kuten EUREKA-
hankkeet, saattavat tulla kysymykseen. 
Avustussopimuksessa määritetään 
perustamissopimuksen 167 nojalla 
annetun asetuksen mukaisesti myös 
menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja taataan yhteisölle 
mahdollisuus kieltää tietyissä tapauksissa 
riskinjakorahoitusvälineen käyttö EIP:n 
esittämän lainan rahoituksessa.

• Eurooppalaisten TTK-toimien 
tukikelpoisuus ”Yhteisistä teknologia-
aloitteista” peräisin olevien yhteisyritysten 
hallinnoimat toimet ja laajamittaiset 
yhteistyöhankkeet, joita yhteisö rahoittaa 
tämän erityisohjelman eri aihealueilla ja 
sen eri toimien yhteydessä, ovat 
ensisijaisia toimia tämän rahoitusvälineen 
käytössä. Yhteisön EIP:lle antaman 
rahoituksen vastineena pitää olla 
toimintarakenne, joka helpottaa 
hankkeiden ja/tai 
tutkimusinfrastruktuurin toteuttamista 
siten, että voidaan käyttää 
pääomamarkkinoita joko lainan tai 
riskipääoman muodossa. Tätä varten EIP 
voisi käyttää muita välineitä (Euroopan 
investointirahastoa) ja muita 
rahoituslaitoksia.  

Perustelu

EIP:lle annettavan tuen pitäisi liittyä tavoitteeseen parantaa yksityisen rahoituksen 
saatavuutta t&k-toiminnassa. EIP:n olisi laadittava tätä varten erityisjärjestelyitä avaamalla 
muille laitoksille ja rahoituksen välittäjille osallistumismahdollisuuksia.  Erityistä huomiota 
kiinnitetään pk-yritysten pääsymahdollisuuksiin.



PE 368.072v03-00 122/125 PR\613357FI.doc

FI

PERUSTELUT

Kohti innovaation ja tietämyksen Eurooppaa
EU:n pitää pyrkiä kärkeen ja siksi sitoutuminen kunnianhimoiseen tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointityöhön on välttämätöntä. 

Lissabonin Eurooppa-neuvostossa ehdotettiin uuden taloudellisen kasvun mallin strategiaa, 
joka olisi ympäristöystävällinen ja edistyksellinen ja jossa tieteellinen tutkimustyö, 
teknologian kehitys ja innovaatio ovat keskeisiä ainesosia. Myöhemmin Barcelonan 
Eurooppa-neuvosto puolestaan asetti tavoitteeksi tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin 
tehtävien investointien kokonaismäärän kasvattamisen 3 prosenttiin unionin yhteenlasketusta 
BKT:stä vuoteen 2010 mennessä. Yksityissektorin osuuden näistä uusista investoinneista olisi 
oltava kaksi kolmasosaa.

Kokin selvityksen1 ja Locatellin mietinnön2 perusteella vahvistettiin edellytykset, jotka 
täyttämällä EU voisi toteuttaa vuodeksi 2010 asetetut tavoitteet: lisätään yksityisiä 
investointeja tutkimukseen; lisätään henkilöstöresursseja niin, että tuhatta aktiivista 
kansalaista kohti on 8 tutkijaa, mikä merkitsee 700 000 uutta tutkijaa. – tuetaan laadukasta 
perustutkimusta; parannetaan tutkimuksen ja yritysten välisiä yhteyksiä, erityisesti pk-
yritysten osalta; parannetaan eurooppalaisen (mukaan lukien Euroopan investointipankki), 
kansallisen ja alueellisen tutkimuspolitiikan koordinointia ja helpotetaan byrokratiaa sekä 
toimiin liittyviä menettelyjä.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella komissio esitti huhtikuussa 2005 ehdotuksensa 
seitsemänneksi puiteohjelmaksi, jonka talousarvio on 72,7 miljardia euroa vuosina 2007–2013 
(mikä kaksinkertaistaa seitsemännen puiteohjelman talousarvion) Euroopan parlamentissa 
laajaa tukea saaneen Bögen mietinnön mukaisesti.  

Seitsemännen puiteohjelman sisällön osalta Euroopan parlamentti kannattaa yleisesti ottaen 
komission ehdotusta ja huomauttaa, että ainoastaan säilyttämällä komission ja parlamentin 
ehdottama rahoitustaso voidaan varmistaa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen.  

Joulukuussa 2005 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa saavutetussa yhteisymmärryksessä 
ja neuvoston ja Euroopan parlamentin sopimuksessa rahoituskehyksestä 2007–2013 
osoitettiin seitsemännen puiteohjelman määrärahoiksi määrä, joka on lähes 30 prosenttia alle 
komission alkuperäisen ehdotuksen, vaikka sopimukseen sisältyy ehdotus yhteisön budjetin 
radikaaliksi tarkistamiseksi vuonna 2009. Tällä hetkellä komission ja neuvoston on sovittava 
parlamentin kanssa siitä, että määrärahoja ja erityisesti tämän erityisohjelman määrärahoja 
voidaan olennaisesti lisätä seitsemännen puiteohjelman tarpeiden mukaisesti, jotta tavoitteet 
voidaan saavuttaa. 

Yhteistyötä koskeva erityisohjelma edustaa komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti 
61 prosenttia seitsemännen puiteohjelman koko budjetista. Sen tavoitteena on auttaa 
Eurooppaa saavuttamaan johtava asema keskeisillä tieteen ja teknologian aloilla. Tähän 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0077.
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pyritään tukemalla yliopistojen, yritysten, tutkimuskeskusten ja julkisen vallan yhteistyötä 
kaikkialla Euroopan unionissa ja myös muualla maailmassa. Komission ehdotuksessa on 
yhdeksän ensisijaista aihealuetta, jotka edustavat hyvin suurta jatkuvuutta kuudenteen 
puiteohjelmaan nähden ja siinä ehdotetaan lähestymistapoihin parannuksia, jotka helpottavat 
tutkijaryhmien pääsyä ohjelmien piiriin.

Esittelijä on yleisesti ottaen tyytyväinen komission ehdotuksen rakenteeseen ja sisältöön. Silti 
eräisiin kysymyksiin on välttämätöntä saada asianmukaiset vastaukset:

Monitieteellisyys ja tieteidenvälisyys Useampiin eri aihealueisiin sovellettavien tutkimus- ja 
teknologia-aiheiden yhteinen tarkastelu ja tieteidenvälisyyden osalta ensisijaisten aihealueiden 
mutkikkaiden ongelmien tarkasteleminen samaan aikaan eri tieteiden näkökulmasta ovat 
erittäin tehokkaita tapoja tuottaa olennaista tieteellistä edistystä.

Yritysten aseman parantaminen teknologiayhteisöjen avulla Barcelonan Eurooppa-
neuvoston tavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi on ratkaisevan 
tärkeää rakentaa vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa ja niiden ja tutkimuskeskusten 
välillä. 

Yhteiset teknologia-aloitteet Ensisijaisesti on jatkettava teknologiayhteisöjä, jotka 
muutamissa tapauksissa voivat kehittyä julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksiksi, joka ovat integroidumpia, laajamittaisempia ja pitkäaikaisia ja 
joita hallinnoidaan yhteisyrityksissä, joihin tehdyistä pääomapanostuksista komission pitää 
saada parlamentin lausunto 171 artiklan mukaisesti. 
Koska "Yhteistyö" -erityisohjelmassa on uusia teknisen ja taloudellisen hallinnoinnin ja 
osallistumisen välineitä, komission on luotava hallinnointimekanismit, joilla taataan kriteerien 
täyttäminen, painopisteiden avoimuus sekä tehokas hallinto ja raportoitava kaikesta tästä 
säännöllisesti Euroopan parlamentille.

Pk-yritysten osallistuminen On laadittava järjestelyitä, joilla varmistetaan pk-yritysten 
tehokas osallistuminen ”Yhteistyö-ohjelman ensisijaisten aihe-alueiden toimiin ja hankkeisiin. 
Komission ehdotuksessa on täsmennettävä seuraavia seikkoja: 

a) On vahvistettava konkreettiset osallistumistavoitteet "Yhteistyö" -ohjelman 
osallistumisen ja budjetin osalta (20 prosenttia),

b) hankkeille, joihin osallistuu pk-yrityksiä, pyritään etsimään mahdollisimman paljon 
rahoitusta kaikista yhteisön rahastoista, myös Euroopan investointipankilta ja 
Euroopan investointirahastolta,

c) on vahvistettava järjestelyitä alueellisten, aihekohtaisten tai paikallisten klustereiden 
muodostamiseksi niin, että mahdollistetaan niiden osallistumiskyvyn parantaminen, 

d) on parannettava ja yksinkertaistettava hallintomenettelyjä.

Tässä kohdassa on tärkeää ottaa käyttöön erityisiä koordinointivälineitä "Valmiudet” 
-erityisohjelman ja kilpailukykyä ja innovointia koskevan ohjelman välillä.

Täydentävyys ja synergia On tärkeää vahvistaa synergiaa ja täydentävyyttä "Yhteistyö" 
-ohjelman ja yhteisön muiden ohjelmien ja toimien, kuten kilpailukykyä ja innovaatioita 
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koskevan ohjelman, rakennerahastojen sekä muiden ohjelmien välillä, joista voidaan rahoittaa 
tutkimusta, kehittämistä ja innovointia koskevia toimia, infrastruktuuria tai hankkeita.  

Tätä ei ole käytännössä helppoa toteuttaa, mikä johtuu juuri näiden rahastojen käyttöä ja 
hallinnointia koskeviin asetuksiin sisältyvistä rajoituksista. Ehdotetaan menettelyä 
integroitujen ehdotusten esittämiseksi, jolloin voimat yhdistettäisiin eikä tehtäisi päällekkäistä 
työtä. Tämä seikka pitää ottaa mukaan osallistumissääntöihin. 

Talousarvion tarkistaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimus 
rahoituskehyksestä kaudelle 2007–2013 ei tarjoa taloudellisia resursseja seitsemännen 
puiteohjelman ja erityisesti erityisohjelman "Yhteistyö" tavoitteiden täysimittaiseksi 
saavuttamiseksi, ja siksi esittelijä ehdottaa, että rahoituskehyksen tarkistuksessa vuonna 2009 
esitetään ehdotus, joka vastaa unionin pyrkimyksiä tällä alalla.

Vastaaminen uusiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin "Yhteistyö" -erityisohjelman pitää olla 
riittävän avoin ja joustava sekä vastatakseen sellaisten alojen tarpeisiin, jotka kehittyvät ja 
muuttuvat nopeasti ja joiden tilannetta on vaikeaa ennustaa seitsemän vuotta etukäteen, että 
vastatakseen poliittisiin tarpeisiin, joita syntyy odottamattomien tapahtumien seurauksena ja 
jotka vaativat nopeaa toimintaa kuten esimerkiksi uudet epidemiat jne... 

Koordinointi jäsenvaltioiden kanssa Koordinointijärjestelyjä puiteohjelman ja erityisesti 
tämän erityisohjelman sekä jäsenvaltioiden ja alueiden tutkimusohjelmien välillä on 
tehostettava, jotta voidaan optimoida taloudellisten resurssien käyttö, yhdistää voimat ja 
välttää päällekkäinen työ sekä saada aikaan todellinen eurooppalainen tutkimusalue.  

Eurooppalainen tutkimusalue 
On vahvistettava periaatetta, että etusijalla on toiminta yhteisön puitteissa hallitusten välisen 
menetelmän sijaan.  Tämä tarkoittaa, että suositaan hallitusten välistä yhteistyötä, esimerkiksi 
ERA NET -järjestelmässä, ainoastaan jos toimet ovat seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisia ja jos niiden ehdottajat antavat toisten jäsenvaltioiden toimijoille 
mahdollisuuden tasaveroiseen osallistumiseen.  

Yliopistot keskeisenä tutkimus- ja koulutuskeskuksien verkostona 
Unionissa yli 60 prosenttia tutkimuksesta tehdään yliopistoissa, joissa työskentelee 
ylivoimainen enemmistö tutkimushenkilöstöstä. Tämä on toinen merkittävä seikka, jota 
mietinnössä on korostettava ja joka pitää ottaa huomioon tehtäessä tieteen ja teknologian 
organisoimiseen unionissa liittyviä päätöksiä ja perustettaessa mahdollisia uusia 
huippututkimuslaitoksia, jollainen on esimerkiksi Euroopan teknologiainstituutti.  

Teknologian siirtäminen Tutkimuksen ja yritysten välisissä yhteyksissä olevat vaikeudet 
(molempiin suuntiin) tunnetaan hyvin. On laadittava ja tehostettava mekanismeja ja 
kannustimia, jotta tietämyksen, kykyjen ja teknologioiden siirto johtaa siihen, että yritykset ja 
erityisesti pk-yritykset saavat tutkimustulokset tietoonsa ja voivat mukauttaa ja käyttää niitä. 

Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyön unionin ulkopuolisten maiden kanssa on perustuttava 
aihealueisiin, jotta yhteistyöstä saataisiin merkittävää lisäarvoa, ja siinä on keskityttävä 
kahteen ensisijaiseen näkökohtaan: yhteistyö teollisuusmaiden kanssa yhteisen edun 
mukaisilla erityisillä aihealueilla ensisijaisesti tämän ohjelman aihealueilla; ja yhteistyö 
kehitysmaiden kanssa hankkeissa, joiden tavoitteena on edistää talouskehityksen, terveyden, 
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sosiaalisen hyvinvoinnin sekä ympäristön kestokyvyn parantamista;

Teknologiakuilun kaventaminen Tilastotiedot osoittavat, että Euroopan unionin maiden ja 
alueiden väliset teknologiset erot ovat yleensä suurempia kuin taloudelliset erot tai erot 
elämän laadussa. Tämän vuoksi "Yhteistyö" -erityisohjelmassa on kiinnitettävä 
erityishuomiota EU:n maiden ja alueiden tieteen ja teknologian alan koheesion lisäämiseen 
tehokkailla toimenpiteillä, joilla voidaan kaventaa eri alueiden välistä teknologista kuilua.

Tieteellisen tiedon levittäminen "Yhteistyö" -erityisohjelman pitää edesauttaa myös 
tieteellisen tiedon levittämistä tavoitteena tieteen ja teknologian tuominen lähemmäksi 
yhteiskuntaa, mikä pitää ottaa huomioon sekä hankkeiden laadinnassa että niiden 
toteuttamisessa. 

Parlamentin rooli Euroopan parlamentilla pitää olla merkittävämpi rooli puiteohjelman ja 
erityisesti tämän erityisohjelman seurannassa, valvonnassa ja toteuttamisessa. Euroopan 
parlamentin on saatava tietoonsa ja annettava lausuntoja 6 artiklassa tarkoitetusta 
työohjelmasta, sen tarkistamisesta sekä varojen jakamisesta.  

Rahoitusvälineet EIP:n kanssa Komission ehdotukseen sisältyy Euroopan 
investointipankille myönnettävä avustus. Sen tavoitteena pitäisi olla osaltaan edistää ja 
helpottaa yksityisen sektorin investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen. 
Riskinjakorahoitusväline voi olla rajoittunut soveltamisalaltaan (vain luottoja) ja kooltaan 
(ainoastaan suuria hankkeita), joten olisi tarkasteltava kaikkia yhteistyömahdollisuuksia EIP:n 
ja EIR:n kanssa, jotta saavutetaan Barcelonan huippukokouksessa määritelty tavoite, että 
yksityissektorin osuuden investoinneista olisi oltava kaksi kolmasosaa suhteessa 
puiteohjelman edustamaan julkiseen toimintaan. Olisi tehtävä kaikki voitava, jotta EIP:n 
tarjoama rahoitus tällä uudella alalla vastaisi ja tukisi kysyntää, jota olisi kannustettava 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen ja yhteisten teknologia-aloitteiden kanssa tehdyllä 
työllä. 


