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Tarkistus 1
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen Euroopan yhteisön (Lissabonin 
sopimuksen jälkeen Euroopan unioni) 
seitsemännestä tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmasta (2007–2013)1,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 2
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon erityisesti edellä 
mainitun päätöksen seurantaan, arviointiin 
ja uudelleentarkasteluun liittyvän 
7 artiklan,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 3
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 
kokoontuneen 
3047. kilpailukykyneuvoston 
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(sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja 
avaruus) päätelmät seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman 
väliarvioinnista, myös 
riskinjakorahoitusvälineestä,

Or. fr

Tarkistus 4
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 
annetun komission tiedonannon 
innovaatiounioni-lippulaivahankkeesta 
sekä muut asiaan liittyvät tavoitteet,

Or. it

Tarkistus 5
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 
antamansa päätöslauselman Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 
tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen 
varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen puiteohjelman 
välisen synergian aikaansaamisesta 
kaupungeissa, alueilla, jäsenvaltioissa ja 
unionissa1,
Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0189.
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Or. en

Tarkistus 6
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2004 
hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 
Euroopan puolustusviraston 
perustamisesta ja ottaa huomioon, että 
sen 5 artiklan 3.4.1. alakohdassa viraston 
tehtäväksi annetaan edistää, "tarvittaessa 
yhteistyössä yhteisön tutkimustoiminnan 
kanssa, tutkimusta, jonka tarkoituksena 
on täyttää tulevat puolustus- ja 
turvallisuusvoimavaravaatimukset ja siten 
vahvistaa Euroopan teollisia ja 
teknologisia valmiuksia tällä alalla",

Or. fr

Tarkistus 7
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 b viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2010 
annetun talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon komission tiedonannosta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta,

Or. fr
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Tarkistus 8
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön 
seitsemäs tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelma (seitsemäs tutkimuksen 
puiteohjelma) on laajin tutkimuksen 
tukiväline koko maailmassa ja että se on 
Euroopan unionin tutkimuspolitiikan 
ensisijainen väline,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Tarkistus 9
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että tutkimus on 
osaamiskolmion (koulutus, tutkimus, 
innovointi) keskeinen osatekijä, joten sen 
kannustaminen vauhdittaa 
automaattisesti muita osatekijöitä, ja 
katsoo, että eurooppalaisen tietoon 
perustuvan yhteiskunnan luomiseksi 
tarvitaan johdonmukaista ja tasapainoista 
politiikkaa,

Or. el
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Tarkistus 10
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että tutkimus on prosessi, 
jossa taloudellinen voima muunnetaan 
tiedoksi, kun taas innovointi on 
päinvastainen prosessi, jossa tieto 
muunnetaan taloudelliseksi voimaksi,

Or. el

Tarkistus 11
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman väliarviointi on välttämätön 
siitä vuonna 2006 käytyjen neuvottelujen 
ja niitä seuranneen hyväksymisen jälkeen 
tapahtuneiden muutosten (uudet 
toimielimet, uudet poliittiset elimet, 
talouskriisi) mutta myös sen kauden 
loppuun asti saatavilla olevien 
rahoitusmäärien suuruuden vuoksi,

B. katsoo, että on tarpeen ottaa huomioon 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
väliarvioinnista alkunsa saaneet 
kehityskulut ohjelmasta vuonna 2006 
käytyjen neuvottelujen ja niitä seuranneen 
hyväksymisen jälkeen tapahtuneiden 
muutosten (uudet toimielimet, uudet 
poliittiset elimet, talouskriisi) mutta myös 
sen kauden loppuun asti saatavilla olevien 
rahoitusmäärien suuruuden vuoksi,

Or. es

Tarkistus 12
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen nojalla eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamisesta tehdään
EU:n politiikan erityistavoite,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksessa eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttaminen on otettu
EU:n politiikan erityisvälineeksi,

Or. fr

Tarkistus 13
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että seitsemäs tutkimuksen 
puiteohjelma ja etenkin osaamiskeskukset 
ja pioneeritutkimus ovat ratkaisevia 
pyrittäessä elvyttämään talouskasvua, 
parantamaan Euroopan kilpailukykyä ja 
tekemään Euroopasta nopeammin 
tietopohjainen yhteiskunta,

Or. en

Tarkistus 14
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että vuodesta 2011 alkaen 
innovaatiounionista tulee 
tutkimustoimien ja rahoitusohjelmien 
strateginen viitekehys,

Or. it
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Tarkistus 15

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että menot olisi mukautettava 
mahdollisimman pitkälti Eurooppa 2020 -
strategian laajoihin poliittisiin 
tavoitteisiin,

Or. en

Tarkistus 16
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että innovaatiounionista käy 
ilmi tarve laatia eurooppalaista 
innovointipolitiikkaa,

Or. fr

Tarkistus 17
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
on annettava resurssit, jotta Euroopan 
kansojen kohtaamiin suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan antaa 
yhteinen vastaus,

E. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
on annettava resurssit, jotta Euroopan 
kansojen kohtaamiin suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita ovat 
muun muassa väestön ikääntyminen ja 
terveys, elintarvikkeiden saatavuus, 
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kestävä kehitys sekä suuret 
ympäristöhaasteet, voidaan antaa yhteinen 
vastaus,

Or. fr

Tarkistus 18
Arturs Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
on annettava resurssit, jotta Euroopan 
kansojen kohtaamiin suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan antaa 
yhteinen vastaus,

E. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
on annettava resurssit, jotta Euroopan 
kansojen kohtaamiin suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan antaa 
yhteinen vastaus, ja katsoo, että näin 
syntyvillä ratkaisuilla on motivoitava 
yksilöitä ottamaan enemmän vastuuta 
toimistaan,

Or. lv

Tarkistus 19
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ε. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
on annettava resurssit, jotta Euroopan 
kansojen kohtaamiin suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan antaa 
yhteinen vastaus,

Ε. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
on annettava resurssit, jotta Euroopan 
kansojen kohtaamiin suuriin 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, 
ekologisiin, demografisiin ja eettisiin
haasteisiin voidaan antaa yhteinen vastaus,

Or. el
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Tarkistus 20
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että investoinnit 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin 
ovat pitkällä aikavälillä paras keino 
vastata nykyiseen talous- ja 
rahoituskriisiin ja että niiden avulla EU 
saa yhteiskuntana taitoja, jotka ovat 
kilpailukykyisiä koko maailmassa,

Or. fr

Tarkistus 21
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välillä on yhä huimia eroja siinä, kuinka 
seitsemännen puiteohjelman varoja on 
saatavilla, mutta katsoo, että tätä välinettä 
olisi käytettävä keskeisenä keinona 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiseksi EU:ssa,

Or. en

Tarkistus 22
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että EU kilpailee F. ottaa huomioon, että EU kilpailee 
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maanosan laajuisten valtioiden (Kiina, 
Intia, Brasilia, Australia, Amerikan 
yhdysvallat, Venäjä) kanssa mutta että EU 
ei ole valtio vaan valtioiden liitto ja että 
kykymme yhdistyä ja koordinoida 
ponnistuksiamme, erityisesti 
tutkimuksessa, Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä edistää erittäin 
paljon taloudellista kilpailukykyämme ja 
mahdollistaa siten yhteiskunnallisten 
tavoitteidemme rahoittamisen ja 
ympäristösitoumustemme kunnioittamisen,

Kiinan, Intian, Brasilian, Australian, 
Amerikan yhdysvaltojen ja Venäjän 
kaltaisten talousmahtien kanssa ja että 
kykymme yhdistyä ja koordinoida 
ponnistuksiamme, erityisesti 
tutkimuksessa, Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä edistää erittäin 
paljon taloudellista kilpailukykyämme ja 
mahdollistaa siten yhteiskunnallisten 
tavoitteidemme rahoittamisen ja 
ympäristösitoumustemme kunnioittamisen,

Or. en

Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että EU kilpailee 
maanosan laajuisten valtioiden (Kiina, 
Intia, Brasilia, Australia, Amerikan 
yhdysvallat, Venäjä) kanssa mutta että EU 
ei ole valtio vaan valtioiden liitto ja että 
kykymme yhdistyä ja koordinoida 
ponnistuksiamme, erityisesti 
tutkimuksessa, Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä edistää erittäin 
paljon taloudellista kilpailukykyämme ja 
mahdollistaa siten yhteiskunnallisten 
tavoitteidemme rahoittamisen ja 
ympäristösitoumustemme kunnioittamisen,

F. ottaa huomioon, että EU kilpailee 
maanosan laajuisten valtioiden (Kiina, 
Intia, Brasilia, Australia, Amerikan 
yhdysvallat, Venäjä) kanssa mutta että EU 
ei ole valtio vaan valtioiden liitto ja että 
kykymme yhdistyä ja koordinoida 
ponnistuksiamme, erityisesti 
tutkimuksessa, Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä edistää erittäin 
paljon taloudellista kilpailukykyämme ja 
mahdollistaa siten niiden 
yhteiskunnallisten tavoitteidemme 
rahoittamisen ja sitoumustemme
kunnioittamisen, jotka liittyvät Euroopan 
kansalaisten hyvinvointiin ja 
ympäristönsuojeluun,

Or. ro
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Tarkistus 24
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti todellisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
kannustimien puuttumisesta, mikä johtaa 
yksityisten investointien 
riittämättömyyteen ja että myöskään 
seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ja 
tutkimuksen käyttöä talouden hyväksi ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

Or. el

Tarkistus 25
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu muun muassa
yksityisten investointien 
riittämättömyydestä ja investoimiselle 
otollisten olosuhteiden puuttumisesta 
jäsenvaltioissa ja että myöskään 
seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,
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Or. de

Tarkistus 26
Konrad Szymański, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä ottaen 
täysin huomioon jäsenvaltioiden 
erityispiirteet ja eettiset valinnat,

Or. en

Tarkistus 27
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

G. katsoo, että tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtävien investointien 
viivästyminen EU:ssa muihin 
maailmanmahteihin verrattuna johtuu 
ensisijaisesti yksityisten investointien
riittämättömyydestä ja että myöskään 
seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
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jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

Or. fr

Tarkistus 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueiden välillä,

Or. en

Tarkistus 29
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

G. katsoo, että investointien viivästyminen 
EU:ssa muihin maailmanmahteihin 
verrattuna johtuu ensisijaisesti yksityisten 
investointien riittämättömyydestä ja että 
myöskään seitsemännen puiteohjelman 
houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei 
ole täysin osoitettu; katsoo kuitenkin myös, 
että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi 
myös parempaa koordinaatiota ja 
yhteisrahoitusta jäsenvaltioiden ja unionin 
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välillä,

Or. es

Tarkistus 30
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ga. ottaa huomioon, että vain verrattain 
pieni osa tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin tehtävistä julkisista 
investoinneista kuuluu eurooppalaisen 
yhteistyön piiriin,

Or. fr

Tarkistus 31
Antonio Cancian, Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että tieteen ja teollisuuden 
paremmat suhteet ovat välttämättömiä, 
jotta tutkimustulokset voidaan muuttaa 
tuotteiksi ja palveluiksi, jotka saavat aikaan 
talouskasvua,

H. katsoo, että tiedeyhteisön, julkisten 
tutkimuslaitosten ja teollisuuden paremmat 
suhteet ovat välttämättömiä, jotta 
tutkimustulokset voidaan muuttaa 
tuotteiksi ja palveluiksi, jotka saavat aikaan 
talouskasvua,

Or. it

Tarkistus 32
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että tieteen ja teollisuuden 
paremmat suhteet ovat välttämättömiä, 
jotta tutkimustulokset voidaan muuttaa 
tuotteiksi ja palveluiksi, jotka saavat aikaan 
talouskasvua,

H. katsoo, että parempi vuorovaikutus 
tieteen, tutkimuksen ja teollisuuden välillä 
on välttämätöntä, jotta tutkimustulokset 
voidaan muuttaa paremmin tuotteiksi ja 
palveluiksi, jotka saavat aikaan 
talouskasvua,

Or. fr

Tarkistus 33

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että tieteen ja teollisuuden
paremmat suhteet ovat välttämättömiä, 
jotta tutkimustulokset voidaan muuttaa 
tuotteiksi ja palveluiksi, jotka saavat 
aikaan talouskasvua,

H. katsoo, että tieteen ja yksityissektorin
paremmat suhteet ovat välttämättömiä, 
jotta tutkimustulokset voidaan muuttaa 
tuotteiksi ja palveluiksi, jotka tuovat etuja 
koko yhteiskunnalle,

Or. en

Tarkistus 34
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Η kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Η. katsoo, että tieteen ja teollisuuden 
paremmat suhteet ovat välttämättömiä, 
jotta tutkimustulokset voidaan muuttaa 
tuotteiksi ja palveluiksi, jotka saavat aikaan 
talouskasvua,

Η. katsoo, että tieteen, tutkimuksen ja 
teollisuuden paremmat suhteet ovat 
välttämättömiä, jotta tutkimustulokset 
voidaan muuttaa tuotteiksi ja palveluiksi, 
jotka saavat aikaan talouskasvua,
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Or. el

Tarkistus 35
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että tarvitaan 
parempien ja tehokkaampien innovointia 
ja kaupallistamista koskevien mallien, 
menetelmien ja välineiden tutkimusta ja 
kehitystä ja että niiden on oltava osa 
seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa,

Or. en

Tarkistus 36

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että seitsemäs tutkimuksen 
puiteohjelma olisi laadittava 
eurooppalaisen tutkimusalueen mallin 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 37
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että vuodet 2011–2013 ovat 
herkkiä vuosia ja että niiden aikana on 
kiinnitettävä erityisen välitöntä huomiota 
niihin kilpailukykytekijöihin, joihin
tutkimus ja innovaatio kuuluvat,

J. katsoo, että vuodet 2011–2013 ovat 
herkkiä vuosia ja että niiden aikana on 
kiinnitettävä erityisen välitöntä huomiota 
niihin kilpailukykytekijöihin, joiden 
keskeisiä tekijöitä tutkimus ja innovaatio 
ovat,

Or. fr

Tarkistus 38
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että vuodet 2011–2013 ovat 
herkkiä vuosia ja että niiden aikana on 
kiinnitettävä erityisen välitöntä huomiota 
niihin kilpailukykytekijöihin, joihin 
tutkimus ja innovaatio kuuluvat,

J. katsoo, että vuodet 2011–2013 ovat 
herkkiä vuosia ja että niiden aikana on 
kiinnitettävä erityisen välitöntä huomiota 
niihin kilpailukykytekijöihin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tekijöihin, joihin 
tutkimus ja innovaatio kuuluvat,

Or. en

Tarkistus 39
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että hallinnon monimutkaisuus 
on edelleen seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman suurin puute ja että sen 
yksinkertaistaminen on suurin haaste 
ohjelman tulevaisuuden kannalta,

K. katsoo, että hallinnon monimutkaisuus, 
runsas byrokratia, tehottomuus ja 
perusteettomat viivästykset ovat edelleen 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
suurimmat puutteet, jotka eivät kannusta 
tiedeyhteisöä, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä tai yritys- ja teollisuusmaailman 
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edustajia osallistumaan ohjelmaan ja että 
ohjelman yksinkertaistamisen on oltava 
edelleen suurin haaste ohjelman 
tulevaisuuden kannalta,

Or. lt

Tarkistus 40
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että hallinnon monimutkaisuus 
on edelleen seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman suurin puute ja että sen 
yksinkertaistaminen on suurin haaste 
ohjelman tulevaisuuden kannalta,

K. katsoo, että hallinnon monimutkaisuus 
on edelleen seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman suurin puute ja että sen 
yksinkertaistaminen on suurin haaste 
ohjelman tulevaisuuden kannalta, ja 
katsoo, että monia parannuksia, jotka 
eivät vaadi sääntelyn muuttamista, 
voidaan tehdä ohjelman puolivälissä 
huolehtimalla kuitenkin vakaudesta, 
yleisestä johdonmukaisuudesta ja 
oikeusvarmuudesta, jotka muodostavat 
perustan osallistujien välisen 
molemminpuoliselle luottamukselle,

Or. fr

Tarkistus 41
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että hallinnon monimutkaisuus 
on edelleen seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman suurin puute ja että sen 
yksinkertaistaminen on suurin haaste 
ohjelman tulevaisuuden kannalta,

K. katsoo, että hallinnon monimutkaisuus, 
byrokratia ja avoimuuden puute ovat
edelleen seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman valtavia puutteita ja että sen 
yksinkertaistaminen on suurin haaste 
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ohjelman tulevaisuuden kannalta,

Or. el

Tarkistus 42

Eva-Britt Svensson on behalf of the FEMM commission
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. pitää kunnianhimoisena ja oikeana 
tavoitetta, jonka mukaan naistutkijoiden 
osuuden seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa olisi oltava 40 prosenttia; 
on pettynyt siihen, että naistutkijoiden 
nykyinen osallistumisaste seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman 
tutkimushankkeissa on vain 
25,5 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 43
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että 
tutkimusohjelmien edunsaajat saavat 
rahoitusta monista lähteistä 
jäsenvaltioilta ja unionilta, joilla kullakin 
on omat erityiset arviointiperusteensa ja -
menettelynsä,

Or. ro
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Tarkistus 44
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että hallinnon 
yksinkertaistamisen olisi oltava 
tarkistamisen tärkeimpiä painopisteitä,

Or. en

Tarkistus 45

Eva-Britt SvenssonFEMM-valiokunnan puolesta
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. ottaa huomioon, että naistutkijat 
usein hoitavat miehiä enemmän 
hallinnollisia tehtäviä ja toimivat 
pienemmissä ja vähemmän tunnetuissa 
tutkimushankkeissa,

Or. en

Tarkistus 46

Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K c kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K c. ottaa huomioon, että erittäin 
ongelmallinen "lasikatto" näyttää 
sulkevan naistutkijoita hankkeiden 
ulkopuolelle, mikä merkitsee sitä, että 
naisten osuus korkeammassa asemassa 
olevista tutkijoista pienenee; katsoo, että 
se, että Euroopan tutkimusneuvoston 
huippututkijoiden apurahojen saajissa on 
vain vähän naistutkijoita, on merkki 
tällaisesta "lasikatosta",

Or. en

Tarkistus 47
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. arvostaa seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman väliarvioinnin 
asiantuntijaraporttien laatua huolimatta 
asiantuntijaryhmille annetun 
toimeksiannon yleisestä luonteesta; pitää 
kuitenkin valitettavana, että arvioinnissa ei 
ole käsitelty jäsenvaltioiden toimien ja 
unionin toimien muodostamaa 
kokonaisuutta;

1. arvostaa seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman ja 
riskinjakorahoitusvälineen väliarvioinnin 
asiantuntijaraporttien laatua, koska ne 
kattavat toiminnan laadun, 
täytäntöönpanon ja saavutetut tulokset, 
huolimatta asiantuntijaryhmille annetun 
toimeksiannon yleisestä luonteesta; pitää 
kuitenkin valitettavana, että arvioinnissa ei 
ole käsitelty jäsenvaltioiden toimien ja 
unionin toimien muodostamaa 
kokonaisuutta;

Or. fr
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Tarkistus 48
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. arvostaa seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman väliarvioinnin 
asiantuntijaraporttien laatua huolimatta 
asiantuntijaryhmille annetun 
toimeksiannon yleisestä luonteesta; pitää
kuitenkin valitettavana, että arvioinnissa ei 
ole käsitelty jäsenvaltioiden toimien ja 
unionin toimien muodostamaa 
kokonaisuutta;

1. arvostaa seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman väliarvioinnin 
asiantuntijaraporttien laatua huolimatta 
asiantuntijaryhmille annetun 
toimeksiannon yleisestä luonteesta; toteaa
kuitenkin, että arvioinnissa ei ole käsitelty 
jäsenvaltioiden toimien ja unionin toimien 
muodostamaa kokonaisuutta;

Or. en

Tarkistus 49
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ei ymmärrä komission viivyttelyä, sillä 
se julkaisi tiedonantonsa 9. helmikuuta 
2011, vaikka sen oli määrä tehdä niin 
viimeistään vuonna 2010, ja pitää 
valitettavana komission tiedonannon 
heikkoutta nykyisten haasteiden osalta;

2. ei ymmärrä komission viivyttelyä, sillä 
se julkaisi tiedonantonsa 9. helmikuuta 
2011, vaikka sen oli määrä tehdä niin 
viimeistään vuonna 2010, ja pitää 
valitettavana komission tiedonannon 
heikkoutta nykyisten haasteiden osalta, 
joita ovat nykyinen talouskriisi ja määrät, 
joita ei vielä ole sidottu seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa;

Or. fr
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Tarkistus 50

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa erityisesti 
asiantuntijaryhmän antamaa kymmentä 
suositusta ja kehottaa panemaan ne 
kiireesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 51
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkemmin asiantuntijaryhmän 
raporteissa esitettyjä kymmentä 
suositusta;

Or. fr

Tarkistus 52
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2b. korostaa, että väliarvioinnin päätelmät 
ovat luonteeltaan suhteellisia, koska 
suurinta osaa seitsemännen 
puiteohjelman varoista ei ole vielä jaettu, 
käynnistetyt hankkeet ovat yhä käynnissä 
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ja muut ohjelmasta rahoitetut hankkeet 
jatkuvat ohjelman päättymisen jälkeen;

Or. fr

Tarkistus 53
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan puiteohjelmia koskevia 
viestintämenetelmiään ja parantamaan 
siten eri toimijoiden osallistumista varten 
tarvitseman tiedon saantia;

Or. fr

Tarkistus 54
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa saavutetut 
tulokset eivät näytä tuovan riittävästi 
EU:n lisäarvoa tutkimuksen, kehityksen 
ja innovoinnin kannalta;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 55
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa saavutetut 
tulokset eivät näytä tuovan riittävästi 
EU:n lisäarvoa tutkimuksen, kehityksen 
ja innovoinnin kannalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta;

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta; on tyytyväinen käynnissä 
olevaan innovoinnin tulostaulun 
laatimiseen; kehottaa kuitenkin 
komissiota korostamaan enemmän 
tutkimuksen ja innovoinnin rahoituksen 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointia 
eurooppalaisen lisäarvon suhteen;

Or. en
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Tarkistus 57
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta;

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset 
näyttävät tuovan EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta; pitää kuitenkin valitettavana, 
että komissio ei ole tiedottanut 
saavutuksista riittävästi jäsenvaltioille, 
tiedeyhteisöille ja yleisesti Euroopan 
kansalaisille;

Or. fr

Tarkistus 58
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta;

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta, koska Eurooppa on yhä 
Yhdysvaltoja jäljessä ja on menettämässä 
etumatkaansa nouseviin talouksiin 
nähden;

Or. el
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Tarkistus 59

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa saavutetut 
tulokset eivät näytä tuovan riittävästi 
EU:n lisäarvoa tutkimuksen, kehityksen 
ja innovoinnin kannalta;

3. katsoo, että komission on pyrittävä 
tiedottamaan paremmin eurooppalaisten 
tutkimus-, kehitys- ja innovointiohjelmien 
eurooppalaisesta lisäarvosta;

Or. en

Tarkistus 60
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta;

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutettuja tuloksia 
voitaisiin tehostaa, jotta on mahdollista 
saavuttaa niiden koko lisäarvopotentiaali 
Euroopassa suoritettavan tutkimuksen, 
kehityksen ja innovoinnin kannalta;

Or. en

Tarkistus 61
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
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näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta;

näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta, koska onnistumisaste on 
alhainen;

Or. en

Tarkistus 62
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät 
näytä tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
kannalta;

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa joillakin aloilla saavutetut 
tulokset eivät näytä tuovan riittävästi EU:n 
lisäarvoa tutkimuksen, kehityksen ja 
innovoinnin kannalta;

Or. en

Tarkistus 63
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että varojen käytössä 
on erittäin suuria eroja Euroopan eri 
osissa ja että tulosten perusteella vanhat 
jäsenvaltiot käyttävät suurimman osan 
taloudellisista resursseista; katsoo, että 
tämä on ristiriidassa Lissabonin 
sopimukseen lisätyn alueellisen 
yhteenkuuluvuuden periaatteen kanssa, 
jolla pyritään Euroopan tasapainoiseen 
kehitykseen;

Or. en
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Tarkistus 64
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman ja tulevan 
puiteohjelman rakenteen ja 
täytäntöönpanon on perustuttava 
yksinkertaisuuden, vakauden, 
johdonmukaisuuden, avoimuuden ja 
oikeusvarmuuden periaatteisiin;

Or. lt

Tarkistus 65
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pitää valitettavana sitä, että 
käytettävissä ei ole menetelmää, jolla 
voitaisiin arvioida sitä, missä määrin 
seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta rahoitetut hankkeet ovat 
lisänneet tieteellistä tietämystä;

Or. fr

Tarkistus 66
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. kannustaa parantamaan 
eurooppalaisten tieteenharjoittajien 
välistä yhteistyötä ja luomaan olosuhteet, 
jotka rohkaisevat heitä liikkuvuuteen;

Or. lt

Tarkistus 67
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti osallistumisen ja 
asiantuntemuksen tasoon 
hankevalikoimassa; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tämän ohjelman 
onnistumisaste on yleisesti edelleen melko 
alhainen ja lannistava, erityisesti pk-
yritysten kannalta;

4. suhtautuu myönteisesti osallistumisen ja 
asiantuntemuksen tasoon hankkeiden 
valinnassa; pitää kuitenkin valitettavana, 
että tämän ohjelman onnistumisaste on 
yleisesti edelleen melko alhainen ja 
lannistava, erityisesti pk-yritysten kannalta;
korostaa, että hankkeiden kesto estää 
usein pk-yritysten osallistumisen; 
suosittelee ottamaan pk-yritykset 
aktiivisemmin mukaan saavutettujen 
tulosten hyödyntämisprosessiin; suosittaa, 
että erityisesti pk-yrityksiin kuuluville 
edunsaajille tarjotaan kahdesti vuodessa 
mahdollisuus saada helposti innovointiin 
ja tekniikan siirtoon liittyviin toimintoihin 
tarkoitettua rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 68
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti osallistumisen ja 
asiantuntemuksen tasoon 
hankevalikoimassa; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tämän ohjelman 
onnistumisaste on yleisesti edelleen melko 
alhainen ja lannistava, erityisesti pk-
yritysten kannalta;

4. suhtautuu myönteisesti 
ehdotuspyyntöihin saatujen vastausten 
määrään ja valittujen hankkeiden 
asiantuntemuksen tasoon; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tämän ohjelman 
onnistumisaste on yleisesti edelleen melko 
alhainen ja lannistava, erityisesti pk-
yritysten kannalta; katsoo, että tämä 
voitaisiin korjata yksinkertaistamalla 
tehokkaasti hallinnollisia ja rahoitukseen 
liittyviä näkökohtia;

Or. fr

Tarkistus 69
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti osallistumisen ja 
asiantuntemuksen tasoon 
hankevalikoimassa; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tämän ohjelman 
onnistumisaste on yleisesti edelleen melko 
alhainen ja lannistava, erityisesti pk-
yritysten kannalta;

4. suhtautuu myönteisesti osallistumisen ja 
asiantuntemuksen tasoon hankkeiden 
valinnassa; pitää kuitenkin valitettavana, 
että tämän ohjelman onnistumisaste on 
yleisesti edelleen melko alhainen ja 
lannistava, erityisesti pk-yritysten kannalta, 
vaikka niillä on erityisen tärkeä rooli 
hyödynnettäessä tutkimuksen ja 
innovoinnin saavutuksia puiteohjelmassa;

Or. en

Tarkistus 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti osallistumisen ja
asiantuntemuksen tasoon
hankevalikoimassa; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tämän ohjelman 
onnistumisaste on yleisesti edelleen melko 
alhainen ja lannistava, erityisesti pk-
yritysten kannalta;

4. suhtautuu myönteisesti 
asiantuntemuksen periaatteen käyttöön 
hankkeiden valinnassa; pitää kuitenkin 
valitettavana, että joidenkin 
jäsenvaltioiden ja pk-yritysten 
onnistumisaste tässä ohjelmassa on 
yleisesti edelleen melko alhainen ja 
lannistava;

Or. en

Tarkistus 71
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa, että hallinnollisten ja 
teknisten menettelyjen monimutkaisuus 
vaikeuttaa erityisesti pk-yritysten ja 
pienten tutkimuslaitosten osallistumista 
tutkimus- ja innovointihankkeisiin;

Or. lt

Tarkistus 72
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että sekä seitsemännessä että 
tulevassa kahdeksannessa tutkimuksen 
puiteohjelmassa olisi tuettava enemmän 
Euroopan teollisuuden kehitystä, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan soveltavaa tutkimusta;
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Or. ro

Tarkistus 73
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen 
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 74
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, ohjelman 
kattamien aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta; tähdentää, 
että nykyinen yhteistyöohjelma on myös 
liian kapea-alainen ja aiheet usein liian 
spesifisiä, jotta niissä voitaisiin puuttua 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin; 
suosittelee, että seuraavassa 
puiteohjelmassa ehdotuspyynnöt olisivat 
aihealueeltaan laajempia;
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Or. en

Tarkistus 75
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, ohjelman 
kattamien aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta; kehottaa 
komissiota kahdeksatta puiteohjelmaa 
ajatellen arvioimaan mahdollisuutta 
osoittaa puolet puiteohjelman 
talousarviosta kahteen laajaan 
aihepiiriin, kuten terveeseen 
ikääntymiseen ja energian talteenottoon;

Or. en

Tarkistus 76
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen 
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

5. panee merkille, että välineiden 
monipuolistuminen on heikentänyt
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;
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Or. en

Tarkistus 77
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

5. panee merkille, että ohjelman kattamien
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat laajentaneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman
alaa;

Or. en

Tarkistus 78
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

5. panee merkille, että ohjelman kattamien
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

Or. de
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Tarkistus 79
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

5. panee merkille, että ohjelman kattamien 
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 80
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien kasvu, katettujen
aiheiden ja tavoitteiden 
moninkertaistuminen ja välineiden 
monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja 
laajaa eurooppalaista tavoitetta;

5. panee merkille, että taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien koordinoimaton 
kasvu, ohjelman kattamien aiheiden ja 
tavoitteiden moninkertaistuminen ja 
välineiden monipuolistuminen ovat 
heikentäneet seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman mahdollisuuksia palvella 
täsmällistä ja laajaa eurooppalaista 
tavoitetta;

Or. de
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Tarkistus 81
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että tutkimukseen ja 
innovointiin omistautuneen henkilöstön 
lisäämiseksi Euroopassa on syytä tehdä 
alan ammatit houkuttelevammiksi 
poistamalla hallinnollisia esteitä ja 
tunnustamalla ansiot ja koulutukseen 
käytetty aika sekä toiminta kaikissa 
tutkimuslaitoksissa; kehottaa unionin 
toimielimiä tätä tarkoitusta varten 
laatimaan perusteet, joiden avulla 
tutkimukseen keskittyvät korkeakoulut ja 
tutkimuslaitokset voivat panna täytäntöön 
järjestelmän tutkijoiden huippuosaamisen 
ja uran arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistus 82
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että tutkimus on 
yhä erittäin hajanaista, ja kiinnittää 
huomiota siihen, että tutkimusohjelmissa 
(sekä julkisissa että yksityisissä) olisi 
säilytettävä jatkuvuus unionin 
tutkimusohjelman kanssa ja niiden 
painopisteet olisi asetettava 
johdonmukaisemmin, jotta vältetään 
päällekkäisyydet ja virhemahdollisuudet;

Or. el
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Tarkistus 83

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. ehdottaa, että tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman hankkeiden 
yleiskustannusten osuus olisi rajoitettava 
10 prosenttiin; pitää yleisten 
talousarviorajoitteiden vuoksi 
mahdottomana hyväksyä 
yleiskustannusten osuutta, joka on ennen 
ohjelman tarkistamista 25 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 84
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" 
vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja 
teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen 
osaa kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen 
ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, mikä osoittaa myös 
sen eurooppalaisen lisäarvon; kehottaa 
soveltamaan "tulevia ja nousevia 
teknologioita" ja ottamaan 
"etenemissuunnitelmat" käyttöön kaikilla 
aihealueilla; vaatii enemmän joustavuutta 
tarjouspyyntöjen aiheiden sekä pienten ja 
suurten hankkeiden erottamiseen 

6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" 
vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja 
teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen 
osaa kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen 
ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla ja joka mahdollistaa 
taitojen ja asiantuntemuksen jakamisen ja 
auttaa siten jäsentämään tieteellisiä 
yhteisöjä ja osoittamaan eurooppalaisen 
lisäarvon; katsoo, että kansainvälisessä 
yhteistyössä harjoitettavaa tutkimusta on 
pidettävä ensisijaisena, koska se lisää 
tehokkaasti tieteidenvälisyyttä ja alojen 
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käytettävien rahoituksen ylä- ja alarajojen 
vahvistamiseen;

välisiä kumppanuuksia ja auttaa 
lisäämään tietämystä; katsoo, että 
ensisijaisten aihealueiden lisäksi 
voitaisiin ottaa käyttöön ohjelma, jonka 
aihe on vapaa ja jonka hankepyynnöissä 
noudatetaan täysin alhaalta ylös -
lähestymistapaa, ja katsoo, että tulevaa ja 
kehitteillä olevaa teknologiaa sekä 
Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyötä 
koskevia ohjelmia olisi lujitettava;

Or. fr

Tarkistus 85
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" 
vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja 
teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen 
osaa kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen 
ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, mikä osoittaa myös 
sen eurooppalaisen lisäarvon; kehottaa 
soveltamaan "tulevia ja nousevia 
teknologioita" ja ottamaan 
"etenemissuunnitelmat" käyttöön kaikilla 
aihealueilla; vaatii enemmän joustavuutta 
tarjouspyyntöjen aiheiden sekä pienten ja 
suurten hankkeiden erottamiseen 
käytettävien rahoituksen ylä- ja alarajojen 
vahvistamiseen;

6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" 
vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja 
teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen 
osaa kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen 
ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, mikä osoittaa myös 
sen eurooppalaisen lisäarvon; kehottaa 
soveltamaan "tulevia ja nousevia 
teknologioita" ja ottamaan 
"etenemissuunnitelmat" käyttöön kaikilla 
aihealueilla; vaatii enemmän joustavuutta 
tarjouspyyntöjen aiheiden sekä pienten ja 
suurten hankkeiden erottamiseen 
käytettävien rahoituksen ylä- ja alarajojen 
vahvistamiseen ja korostaa myös verkossa 
toimivan eurooppalaisen tutkimusalueen 
perustamisen merkitystä;

Or. fr
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Tarkistus 86
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" 
vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja 
teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen 
osaa kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen 
ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, mikä osoittaa myös 
sen eurooppalaisen lisäarvon; kehottaa 
soveltamaan "tulevia ja nousevia 
teknologioita" ja ottamaan 
"etenemissuunnitelmat" käyttöön kaikilla 
aihealueilla; vaatii enemmän joustavuutta 
tarjouspyyntöjen aiheiden sekä pienten ja 
suurten hankkeiden erottamiseen 
käytettävien rahoituksen ylä- ja alarajojen 
vahvistamiseen;

6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" 
vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja 
teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen 
osaa kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen
ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, mikä osoittaa myös 
sen eurooppalaisen lisäarvon; kehottaa 
soveltamaan "tulevia ja nousevia 
teknologioita" ja ottamaan 
"etenemissuunnitelmat" käyttöön kaikilla 
aihealueilla; vaatii enemmän joustavuutta 
tarjouspyyntöjen aiheiden sekä pienten ja 
suurten hankkeiden erottamiseen 
käytettävien rahoituksen ylä- ja alarajojen 
vahvistamiseen; suosittelee, että vältetään 
liian yksityiskohtaisia ehdotuspyyntöjä;

Or. en

Tarkistus 87
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" 
vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja 
teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen 
osaa kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen 
ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, mikä osoittaa myös 
sen eurooppalaisen lisäarvon; kehottaa 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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soveltamaan "tulevia ja nousevia 
teknologioita" ja ottamaan 
"etenemissuunnitelmat" käyttöön kaikilla 
aihealueilla; vaatii enemmän joustavuutta 
tarjouspyyntöjen aiheiden sekä pienten ja 
suurten hankkeiden erottamiseen 
käytettävien rahoituksen ylä- ja alarajojen 
vahvistamiseen;

Or. es

Tarkistus 88
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että jos seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa erotetaan 
toisistaan tieteen vuoksi harjoitettava 
tiede, kilpailun hyväksi harjoitettava tiede 
ja yhteiskunnan hyväksi harjoitettava 
tiede, on olemassa vaara, että asteittainen 
siirtyminen perustutkimuksesta 
soveltavaan tutkimukseen ja innovointiin 
jää huomiotta; toteaa, että on 
varmistettava, että jäykät rakenteet eivät 
estä integroitujen hankkeiden 
onnistunutta toteutusta;

Or. de

Tarkistus 89
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 

Poistetaan.
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erityisohjelmassa "Yhteistyö" 
määritellyillä aloilla: terveys, lääkkeet, 
elintarvikkeet, biotekniikka, tieto- ja 
viestintätekniikka, nanotiede ja 
nanoteknologia, materiaalit, saastuminen, 
energia, ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos, metsät), ekoteknologia, 
hiilidioksidin talteenotto, liikenne, 
taloustiede, yhteiskuntatiede, humanistiset 
tieteet, avaruus ja turvallisuus; vaatii, että
vettä koskevan tutkimuksen olisi myös 
oltava painopisteala;

Or. de

Tarkistus 90
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka,
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, taloustiede, yhteiskuntatiede, 
humanistiset tieteet, avaruus ja 
turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan 
tutkimuksen olisi myös oltava 
painopisteala;

7. kehottaa suorittamaan tarvittavan 
arvioinnin, jotta tutkimusta voidaan 
kehittää seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman erityisohjelmassa 
"Yhteistyö" määritellyillä aloilla: terveys, 
lääkkeet, elintarvikkeet, biotekniikka, tieto-
ja viestintätekniikka, nanotiede ja 
nanoteknologia, materiaalit, saastuminen, 
energia, ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos, metsät), ekoteknologia, 
hiilidioksidin talteenotto, liikenne, 
taloustiede, yhteiskuntatiede, humanistiset 
tieteet, avaruus ja turvallisuus; vaatii, että 
vettä koskevan tutkimuksen olisi myös 
oltava painopisteala; katsoo, että tämä 
kaikki olisi suoritettava noudattaen täysin 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, koska 
kyseisillä aihealueilla on eettisiä 
vaikutuksia; katsoo, että näiden 
vaihtoehtojen ei pitäisi johtaa 
jäsenvaltioiden suoraan tai epäsuoraan 
syrjintään EU:n rahoituksen suhteen 
(siten, että valtiot saavat joko enemmän 
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tai vähemmän rahoitusta);

Or. it

Tarkistus 91

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, taloustiede, yhteiskuntatiede, 
humanistiset tieteet, avaruus ja 
turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan 
tutkimuksen olisi myös oltava 
painopisteala;

7. ehdottaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi, että kaudella 
2011–2013 tutkimuksessa olisi 
keskityttävä EU:n tärkeimpiin haasteisiin
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, elintarvikkeiden 
turvallisuus ja ravinto, luonnonvarojen 
käytön tehokkuus, saastumisen torjunta, 
energiatehokkuuden parantaminen ja 
uusiutuvan energian edistäminen, 
ympäristön suojelu ja elvyttäminen 
(mukaan luettuna ilmastonmuutos, vesistöt, 
maaperä ja metsät), ekoteknologian 
kehittäminen, kestävän liikenteen 
edistäminen sekä sosiaalitaloustieteen ja 
humanististen tieteiden tukeminen;

Or. en

Tarkistus 92
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteiden 
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erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, taloustiede, yhteiskuntatiede, 
humanistiset tieteet, avaruus ja 
turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan 
tutkimuksen olisi myös oltava 
painopisteala;

mukaisesti seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman erityisohjelmassa 
"Yhteistyö" määritellyillä aloilla: terveys, 
lääkkeet, elintarvikkeet, biotekniikka, tieto-
ja viestintätekniikka, nanotiede ja 
nanoteknologia, materiaalit, saastuminen, 
energia (erityisesti älykkäät verkot), 
ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos, metsät), ekoteknologia, 
hiilidioksidin talteenotto, liikenne, 
taloustiede, yhteiskuntatiede, humanistiset 
tieteet, avaruus ja turvallisuus; vaatii, että 
vettä koskevan tutkimuksen olisi myös 
oltava painopisteala;

Or. fr

Tarkistus 93
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, taloustiede, yhteiskuntatiede, 
humanistiset tieteet, avaruus ja 
turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan 
tutkimuksen olisi myös oltava 
painopisteala;

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia (erityisesti SET-
suunnitelma huomioon ottaen), ympäristö 
ja ilmastonmuutos, ekoteknologia, 
hiilidioksidin talteenotto, liikenne, 
taloustiede, yhteiskuntatiede, humanistiset 
tieteet, kulttuurihyödykkeet, avaruus ja 
turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan 
tutkimuksen olisi myös oltava 
painopisteala;

Or. it
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Tarkistus 94
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, taloustiede, yhteiskuntatiede, 
humanistiset tieteet, avaruus ja 
turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan 
tutkimuksen olisi myös oltava 
painopisteala;

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääketiede (myös kliininen 
ja ennaltaehkäisevä tutkimus) ja 
lääketieteen teknologia, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, sosiaalitaloustiede, humanistiset 
tieteet, avaruus ja turvallisuus; vaatii, että 
vettä koskevan tutkimuksen olisi myös 
oltava painopisteala;

Or. en

Tarkistus 95
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, taloustiede, yhteiskuntatiede, 
humanistiset tieteet, avaruus ja 
turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan 

7. kehottaa kannustamaan tutkimusta 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä 
aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, 
nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, 
liikenne, sosiaalitaloustiede, humanistiset 
tieteet, avaruus ja turvallisuus; vaatii, että 
vettä koskevan tutkimuksen olisi myös 
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tutkimuksen olisi myös oltava 
painopisteala;

oltava painopisteala;

Or. en

Tarkistus 96
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
Paragraph 7a (new)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että varsinkin Eurooppa 
2020 -strategian ja älykkään kasvun 
tavoitteen vuoksi on syytä yksilöidä 
yhteisiä tutkimusaloja sellaisten alojen 
joukosta, jotka ovat lupaavimpia sen 
suhteen, että ne tarjoavat konkreettisia 
sovelluksia, joita voidaan jakaa eettisesti 
mahdollisimman laajalti; katsoo, että 
tällaiset alat voisivat muodostaa yhteisen 
tutkimusfoorumin, jota EU rahoittaisi ja 
jota tuettaisiin yhteisen 
tiedonvaihtoverkoston avulla, ja pitää 
tiedonvaihtoa erittäin tärkeänä ja 
ensisijaisena;

Or. it

Tarkistus 97
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa lujittamaan yhteistyöhön 
perustuvaa tutkimusta, kuten 
erityisohjelmasta "Yhteistyö" 
rahoitettavia toimia; kehottaa antamaan 
mahdollisuuden muodostaa pieniä ja 
keskisuuria hankkeita ja kumppanien 
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välisiä konsortioita, jotka mahdollistavat 
tehokkaan koordinoinnin ja vahvistavat 
lisäksi tieteellistä huippuosaamista; 
korostaa, että yhteistyöhön perustuva 
tutkimus on säilytettävä puiteohjelman 
keskeisenä osatekijänä;

Or. en

Tarkistus 98
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pahoittelee, että opetuksen ja
opettamisen tutkimusta ei ole painotettu 
enemmän, vaikka opetus ja opettaminen 
ovat kasvun ja kilpailukyvyn keskeisiä 
avaintekijöitä;

Or. en

Tarkistus 99
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. pitää valitettavana, että "Yhteistyö" -
erityisohjelmaan kuuluvat 
sosiaalitaloustieteen sekä humanististen 
tieteiden alan ehdotuspyynnöt ovat hyvin
tarkkoja ja kapea-alaisia, koska tämä 
vaikeuttaa uutta ja innovoivaa tutkimusta 
kyseisillä aloilla;

Or. en
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Tarkistus 100
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen 
yksikkö, jolla on päätösvalta ja joka on 
suoraan vastuussa tieteellisestä 
strategiastaan ja hallinnostaan;

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta;

Or. de

Tarkistus 101
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan;

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan, ja korostaa tarvetta lisätä 
sen rahoitusta; kannattaa avoimuuden 
lisäämistä tieteellisen neuvoston 
nimityksen ja arviointiraatien 
kokoonpanon yhteydessä;
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Or. en

Tarkistus 102
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan;

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa 
kuitenkin, että Euroopan
tutkimusneuvosto ei voi yksin vastata 
kaikkiin valtavirtatutkimuksen tarpeisiin; 
on pahoillaan siitä, että teollisuus ei 
osallistu riittävästi Euroopan 
tutkimusneuvoston toimintaan; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan;

Or. fr

Tarkistus 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa,
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja vetovoimaa; odottaa sen 
vuoksi, että Euroopan tutkimusneuvoston 
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tehtävä riippumaton oikeudellinen 
yksikkö, jolla on päätösvalta ja joka on 
suoraan vastuussa tieteellisestä 
strategiastaan ja hallinnostaan;

nykyinen oikeudellinen asema 
vahvistetaan täysin avointen menettelyjen 
ja hallinnon avulla;

Or. it

Tarkistus 104
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan;

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan; kehottaa komissiota 
käyttämään Euroopan tutkimusneuvostoa 
edelläkävijänä lisättäessä virastojen 
tutkimus- ja kehitys- sekä 
innovointirahoituksen 
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 105

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen 
yksikkö, jolla on päätösvalta ja joka on 
suoraan vastuussa tieteellisestä 
strategiastaan ja hallinnostaan;

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; kehottaa 
komissiota arvioimaan vaihtoehtoja
Euroopan tutkimusneuvoston rakenteiden 
ja mekanismien parantamiseksi, myös 
mahdollisuutta tehdä Euroopan 
tutkimusneuvostosta riippumaton 
oikeudellinen yksikkö, jolla on päätösvalta 
ja joka on suoraan vastuussa tieteellisestä 
strategiastaan ja hallinnostaan;

Or. en

Tarkistus 106
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan;

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden 
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa 
tarvetta arvioida, olisiko Euroopan 
tutkimusneuvostosta tehtävä riippumaton 
oikeudellinen yksikkö, jolla on päätösvalta 
ja joka on suoraan vastuussa tieteellisestä 
strategiastaan ja hallinnostaan;

Or. es
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Tarkistus 107
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden
näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, 
että Euroopan tutkimusneuvostosta on 
tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, 
jolla on päätösvalta ja joka on suoraan 
vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja 
hallinnostaan;

8. pitää myönteisenä Euroopan 
tutkimusneuvoston erityisohjelmassa 
"Ideat" saavuttamia lupaavia tuloksia ja sen 
tehtävää, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja 
houkuttelevuutta; korostaa, että Euroopan 
tutkimusneuvostosta on tehtävä 
riippumaton oikeudellinen yksikkö, jolla 
on päätösvalta ja joka on suoraan vastuussa 
tieteellisestä strategiastaan ja hallinnostaan;

Or. fr

Tarkistus 108
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. suosittelee, että Euroopan 
tutkimusneuvosto jatkaa vahvaa tukeaan 
yksittäisille huippututkijoille; kehottaa 
Euroopan tutkimusneuvostoa luomaan 
mahdollisuuden tukea tutkijaryhmien 
hankkeita sillä edellytyksellä, että tällaiset 
hankkeet on aina käynnistetty alhaalta 
ylös suuntautuvan prosessin avulla ja 
huippuosaaminen on ainoa peruste, ja 
myöntämään apurahoja, joilla tuetaan 
tulosten käyttökelpoisuuden osoittamista, 
jotta saavutettuja tuloksia voidaan käyttää 
hyväksi, mutta katsoo, että apurahoja olisi 
myönnettävä vain aikaisemmin Euroopan 
tutkimusneuvoston apurahoja saaneille; 
katsoo, että Euroopan tutkimusneuvoston 
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olisi tuettava kansainvälisten 
tohtorintutkintoja tarjoavien laitosten 
perustamista, jotta voidaan luoda lujat 
yhteydet Euroopan 
huippututkimusyhteisöjen välille;

Or. en

Tarkistus 109
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee merkille, että vain 12 prosenttia 
Euroopan tutkimusneuvostolle 
toimitetuista hankkeista hyväksytään ja 
että useissa tapauksissa tämä tilanne 
estää mahdollisia erinomaisia hakijoita 
ryhtymästä aikaa vievään ja kalliiseen 
hakumenettelyyn; katsoo, että nostamalla 
jätettyjen hankkeiden hyväksymisasteen 
25 prosenttiin Euroopan 
tutkimusneuvosto voisi vaikuttaa 
enemmän huippuosaamisen lisäämiseen 
EU:ssa, mikä on ehdottomasti tarpeen;

Or. de

Tarkistus 110
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle;

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle ja liikkuvuudelle, 
varsinkin naisten kannalta, koska näissä 
toimissa edistetään yhtäläisiä 
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mahdollisuuksia tutkimuksen alalla 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan työ- ja 
perhe-elämän yhdistäminen parhaalla 
tavalla ja helpotetaan siirtymistä 
tieteenharjoittajan tai tutkijan uralle 
tauon jälkeen; pyytää edistämään toimia, 
joilla voidaan edistää eurooppalaisten 
tutkijoiden liikkuvuutta, lopettaa niin 
kutsuttu aivovuoto, houkutella erittäin 
lupaavia nuoria tutkijoita kolmansista 
maista ja tehdä tutkijan uranäkymät 
EU:ssa houkuttelevammiksi;

Or. el

Tarkistus 111
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle;

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle; katsoo kuitenkin, että 
monia Marie Curie -toimia voitaisiin 
yksinkertaistaa; pitää Marie Curie -
toimien siirtämistä tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosastosta koulutuksen ja 
kulttuurin pääosastoon valitettavana, 
koska tohtorinkoulutusta ja tohtorin 
tutkinnon jälkeistä koulutusta saatetaan 
pitää opetuksena eikä ammatillisena 
toimintana, mikä saattaa haitata 
entisestään tavoitetta tehdä tutkijan 
ammatista houkuttelevampi nuorille 
tutkijoille;

Or. en
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Tarkistus 112
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle;

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle; toivoo, että 
tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä 
huomiota ehdotuksiin, jotka koskevat 
tutkimusyhteistyötä julkisen sektorin 
(korkeakoulut ja julkiset 
tutkimuslaitokset) ja elinkeinoelämän 
välillä sekä mahdollisuuksia käyttää 
suuria tutkimusinfrastruktuureja; toivoo 
myös kannustimia tohtorintutkintoon 
liittyviin ja sen jälkeisiin 
tutkimusohjelmiin elinkeinoelämässä;

Or. it

Tarkistus 113
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle;

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle ja joilla varmistetaan 
yksilöllinen alhaalta ylöspäin 
suuntautuva tutkimus useilla 
tutkimusaloilla; suosittelee, että Marie 
Curie -liikkuvuusohjelmaa jatketaan ja 
siihen lisätään uusia 
liikkuvuusmahdollisuuksia 
tohtoriopiskelijoille;

Or. en
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Tarkistus 114
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle;

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle, mutta pahoittelee sitä, 
että EU:ssa suurin osa tieteellisestä työstä 
tehdään yhä epävarmoissa työsuhteissa;

Or. en

Tarkistus 115
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle;

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie 
Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita 
tutkijoiden uralle, ja kehottaa lisäämään 
niiden rahoitusta, jotta niiden 
onnistumisaste nousisi;

Or. fr

Tarkistus 116
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että nuorten 
tieteenharjoittajien osallistumista 
hankeryhmiin elinkeinoelämän ja 
tiedeorganisaatioiden yhteistyöhön 
perustuvien tutkimustoimien yhteydessä 
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olisi kannustettava; kehottaa komissiota 
käyttämään seitsemännen puiteohjelman 
väliarviointia tilaisuutena edistää nuorten 
tieteenharjoittajien työllisyyttä laatimalla 
osallistumisen säännöt ja käytännöt siten, 
että rahoituksesta varataan huomattava 
osa nuorten tutkijoiden palkkaamiseen;

Or. en

Tarkistus 117
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. muistuttaa, että seitsemännellä 
puiteohjelmalla olisi kannustettava 
yhteistyötä ja lisättävä liikkuvuutta 
eurooppalaisten tutkijoiden kesken 
esimerkiksi ottamalla käyttöön 
tutkimussetelijärjestelmä, jolla 
tutkimukseen myönnetään rahaa, kun 
tutkijat siirtyvät eri jäsenvaltioissa 
sijaitseviin yliopistoihin;

Or. en

Tarkistus 118
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
10 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suhtautuu epäilevästi erityisohjelman 
"Valmiudet" tavoitteiden moninaisuuteen 
ja siitä aiheutuviin vaikeuksiin, erityisesti 
kansainvälisen yhteistyön ja pk-yrityksiä ja 
innovatiivisia pk-yrityksiä koskevien 
toimien alalla; katsoo kuitenkin, että 

10. suhtautuu epäilevästi erityisohjelman 
"Valmiudet" tavoitteiden moninaisuuteen 
ja siitä aiheutuviin vaikeuksiin, erityisesti 
kansainvälisen yhteistyön alalla; katsoo, 
että pk-yrityksiä ja innovatiivisia pk-
yrityksiä koskevat toimet vastaavat 
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ERA-NET- ja ERA-NET+-hankkeet ja 
185 artiklaan perustuvat aloitteet täyttävät 
tehtävänsä eurooppalaisen tutkimusalueen 
rakentamisessa;

todellisiin tarpeisiin, ja kehottaa 
komissiota säilyttämään nämä toimet ja 
niille varatut määrärahat ja ryhtymään 
toimiin niiden täytäntöönpanon 
parantamiseksi; katsoo, että ERA-NET- ja 
ERA-NET+-infrastruktuurihankkeet ja 
185 artiklaan perustuvat aloitteet täyttävät 
tehtävänsä eurooppalaisen tutkimusalueen 
rakentamisessa;

Or. fr

Tarkistus 119
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
10 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suhtautuu epäilevästi erityisohjelman 
"Valmiudet" tavoitteiden moninaisuuteen 
ja siitä aiheutuviin vaikeuksiin, erityisesti 
kansainvälisen yhteistyön ja pk-yrityksiä ja 
innovatiivisia pk-yrityksiä koskevien 
toimien alalla; katsoo kuitenkin, että ERA-
NET- ja ERA-NET+-hankkeet ja 
185 artiklaan perustuvat aloitteet täyttävät 
tehtävänsä eurooppalaisen tutkimusalueen 
rakentamisessa;

10. suhtautuu epäilevästi erityisohjelman 
"Valmiudet" tavoitteiden moninaisuuteen 
ja siitä aiheutuviin vaikeuksiin, erityisesti 
kansainvälisen yhteistyön ja suurten 
tutkimusinfrastruktuurien kehitystä
(Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumi, ESFRI) koskevien 
toimien alalla; katsoo, että selvästikin
tarvitaan pk-yrityksiä ja innovatiivisia pk-
yrityksiä tukevia toimia, ja kehottaa 
komissiota pitämään näiden toimien 
rahoituksen vähintään ennallaan ja 
ratkaisemaan täytäntöönpanoon liittyvät 
ongelmat; katsoo, että ERA-NET- ja ERA-
NET+-hankkeet ja 185 artiklaan perustuvat 
aloitteet täyttävät tehtävänsä 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
rakentamisessa;

Or. en

Tarkistus 120
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
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Audy

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että ERA-NET+-järjestelmää 
olisi lujitettava, koska kyseessä on väline, 
jolla tuetaan huippuosaamista ja 
perusteiden laatimista 
laatuindikaattoreita varten ja joka 
muodostaa ohjelmien tai yhteisyritysten 
välisen koordinaation perustan; katsoo 
sen vuoksi, että olisi kannustettava 
ohjelmia ja yhteisiä hankkeita, joissa 
noudatetaan tutkijoiden ansioihin ja 
hankkeen tieteellisten tulosten laatuun 
perustuvia valintaperusteita;

Or. en

Tarkistus 121
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. epäilee huippututkimusverkostojen 
perustamiseen sekä konferenssien ja 
tapahtumien järjestämiseen käytettyjen 
varojen käytön tehokkuutta ja kehottaa 
tehostamaan tutkijoiden välistä 
sähköisesti tapahtuvaa verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä käyttämään enemmän 
uutta tekniikkaa kehitettäessä ja 
levitettäessä tutkimustuloksia;

Or. el

Tarkistus 122
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Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
seitsemännen puiteohjelman yhteydessä 
tekemiin aloitteisiin, joilla edistetään 
julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten 
vapaata käyttöoikeutta; kehottaa 
ottamaan vapaan käyttöoikeuden EU:n 
puiteohjelmista rahoitettujen hankkeiden 
yleiseksi periaatteeksi ja ulottamaan 
tämän periaatteen koskemaan tietoja ja 
tukemaan älykkäiden 
tutkimustietopalveluiden kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 123
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että seitsemännen 
puiteohjelman seuraavissa vaiheissa on 
syytä tukea avointa ja huippuosaamiseen 
perustuvaa mahdollisuutta päästä 
tutkimusinfrastruktuuriin eurooppalaisen 
lisäarvon tuottamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 124
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä (oikeushenkilöys, 
teollis- ja tekijänoikeudet, 
rahoitussäännöt) sekä korkeita 
toimintakustannuksia yhteisten teknologia-
aloitteiden käynnistämisen osalta; vaatii 
voivansa osallistua enemmän näiden 
välineiden poliittiseen valvontaan;

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä (oikeushenkilöys, 
rahoitussäännöt ja joissakin tapauksissa 
teollis- ja tekijänoikeudet), jotka saattavat 
saada monet keskeiset tutkimuksen alan 
toimijat ja pk-yritykset luopumaan 
osallistumisesta; pahoittelee myös korkeita 
toimintakustannuksia yhteisten teknologia-
aloitteiden käynnistämisen osalta; kehottaa 
jäsenvaltioita täyttämään velvoitteensa, 
jos ne ovat sopineet yhteisten teknologia-
aloitteiden yhteisrahoituksesta; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että kaikissa 
yhteisissä teknologia-aloitteissa 
samanlaisiin osallistujaryhmiin 
sovelletaan yhdenmukaisia sääntöjä ja 
rahoitusosuuksia seitsemännen 
puiteohjelman mallin mukaisesti myös 
kansallisen yhteisrahoituksen suhteen;
vaatii saada osallistua enemmän näiden 
välineiden poliittiseen valvontaan;

Or. en
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Tarkistus 125

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä (oikeushenkilöys, 
teollis- ja tekijänoikeudet, rahoitussäännöt) 
sekä korkeita toimintakustannuksia 
yhteisten teknologia-aloitteiden 
käynnistämisen osalta; vaatii voivansa
osallistua enemmän näiden välineiden 
poliittiseen valvontaan;

11. myöntää, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" saattavat olla hyödyllisiä 
eurooppalaisen teollisuuden 
kilpailukyvylle, mutta katsoo, että näiden 
aloitteiden olisi pysyttävä valtiontukien 
rajoissa ja niissä olisi käsiteltävä kilpailua 
edeltäviä kysymyksiä; pitää valitettavina 
oikeudellisia ja hallinnollisia vaikeuksia
(oikeushenkilöys, teollis- ja 
tekijänoikeudet, rahoitussäännöt) sekä 
korkeita toimintakustannuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden käynnistämisen 
osalta; vaatii saada osallistua enemmän 
näiden välineiden poliittiseen valvontaan 
erityisesti pyrittäessä varmistamaan 
asianmukainen tasapaino tutkimus- ja 
demonstrointitoimien välillä ja 
turvaamaan julkisten tutkimuslaitosten, 
pk-yritysten ja pienten 
tutkimusorganisaatioiden asianmukainen 
osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 126
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja 

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja 
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hallinnollisia esteitä (oikeushenkilöys, 
teollis- ja tekijänoikeudet, rahoitussäännöt) 
sekä korkeita toimintakustannuksia 
yhteisten teknologia-aloitteiden 
käynnistämisen osalta; vaatii voivansa
osallistua enemmän näiden välineiden 
poliittiseen valvontaan;

hallinnollisia esteitä (oikeushenkilöys, 
teollis- ja tekijänoikeudet, 
rahoitussäännöt), jotka saattavat karkottaa 
monia keskeisiä tutkimuksen alan 
toimijoita ja pk-yrityksiä; pahoittelee 
korkeita toimintakustannuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden käynnistämisen 
osalta; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan kansallisesti 
yhteisrahoitettuja yhteisiä teknologia-
aloitteita koskevia 
talousarviositoumuksiaan; vaatii saada
osallistua enemmän näiden välineiden 
poliittiseen valvontaan;

Or. fr

Tarkistus 127
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä (oikeushenkilöys, 
teollis- ja tekijänoikeudet, rahoitussäännöt) 
sekä korkeita toimintakustannuksia 
yhteisten teknologia-aloitteiden 
käynnistämisen osalta; vaatii voivansa
osallistua enemmän näiden välineiden 
poliittiseen valvontaan;

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle, mutta 
korostaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien yhteydessä 
valittujen teollisuuden alan 
tutkimustoimien ei pitäisi johtaa julkisen 
rahoituksen ulkoistamiseen; pitää 
valitettavina oikeudellisia ja hallinnollisia 
esteitä (oikeushenkilöys, teollis- ja 
tekijänoikeudet, rahoitussäännöt) sekä 
korkeita toimintakustannuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden käynnistämisen 
osalta; korostaa, että niiden asemaa on 
syytä tarkastella uudelleen tarkistetun 
varainhoitoasetuksen mukaisena 
erillisenä elimenä; vaatii saada osallistua 
enemmän näiden välineiden poliittiseen 
valvontaan;

Or. en
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Tarkistus 128
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä (oikeushenkilöys, 
teollis- ja tekijänoikeudet, rahoitussäännöt) 
sekä korkeita toimintakustannuksia 
yhteisten teknologia-aloitteiden 
käynnistämisen osalta; vaatii voivansa
osallistua enemmän näiden välineiden 
poliittiseen valvontaan;

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-
aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen 
teollisuuden kilpailukyvylle; pitää 
valitettavina oikeudellisia ja hallinnollisia 
esteitä (oikeushenkilöys, teollis- ja 
tekijänoikeudet, rahoitussäännöt), yhteisten 
teknologia-aloitteiden hallinnon ja 
oikeudellisten rakenteiden eroja sekä 
korkeita toimintakustannuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden käynnistämisen 
osalta; vaatii saada osallistua enemmän 
näiden välineiden poliittiseen valvontaan;

Or. en

Tarkistus 129
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee 
säilyttämään tasapainon kahden 
lähestymistavan (alhaalta ylös ja ylhäältä 
alas) välillä, sillä niillä vastataan 
konkreettisiin tarpeisiin;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 130
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään 
tasapainon kahden lähestymistavan 
(alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä 
niillä vastataan konkreettisiin tarpeisiin;

12. suhtautuu positiivisesti aiempaa 
järjestelmällisempään avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa), koska tutkijoilla on paras 
ja ajankohtaisin tieto keskeisimmistä 
tutkimuskysymyksistä, ja toteaa että liian 
kapeat hakukriteerit voivat estää 
innovatiivisuuden ja ovat resurssien 
hukkaamista;

Or. fi

Tarkistus 131
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään
tasapainon kahden lähestymistavan 
(alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä 
niillä vastataan konkreettisiin tarpeisiin;

12. panee merkille aiempaa 
järjestelmällisemmän liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käytön (alhaalta ylös -
lähestymistapa); ehdottaa kuitenkin 
tasapainon säilyttämistä kahden 
lähestymistavan (alhaalta ylös ja ylhäältä 
alas) välillä, sillä niillä vastataan 
konkreettisiin tarpeisiin; korostaa 
kuulemisen ja yhteistyön tarvetta 
tutkijoiden, elinkeinoelämän ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kesken tutkimusohjelmaa laadittaessa;

Or. en
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Tarkistus 132
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee 
säilyttämään tasapainon kahden 
lähestymistavan (alhaalta ylös ja ylhäältä 
alas) välillä, sillä niillä vastataan 
konkreettisiin tarpeisiin;

12. katsoo, että alhaalta ylös -
lähestymistavan käytön lisääminen on 
avaintekijä pyrittäessä varmistamaan 
pitkällä aikavälillä tutkimusperustan 
toimivuus ja puuttumaan tuleviin, vielä 
tuntemattomiin suuriin haasteisiin; 
kehottaa luomaan paremman tasapainon 
kahden lähestymistavan (alhaalta ylös ja 
ylhäältä alas) välille;

Or. en

Tarkistus 133
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään 
tasapainon kahden lähestymistavan 
(alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä 
niillä vastataan konkreettisiin tarpeisiin;

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään 
tasapainon kahden lähestymistavan 
(alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä 
niillä vastataan konkreettisiin tarpeisiin;
pyytää tässä yhteydessä komissiota 
harkitsemaan rahoitusjärjestelmää, joka 
perustuu onnistuneiden innovaatioiden 
palkitsemiseen ja jolla täydennettäisiin 
nykyistä ennakkorahoitusta;

Or. en
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Tarkistus 134
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee 
säilyttämään tasapainon kahden 
lähestymistavan (alhaalta ylös ja ylhäältä 
alas) välillä, sillä niillä vastataan 
konkreettisiin tarpeisiin;

12. korostaa tarvetta säilyttää tasapaino
alhaalta ylös- ja ylhäältä alas -
lähestymistapojen välillä, sillä 
kummallakin vastataan konkreettisiin 
tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 135
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään 
tasapainon kahden lähestymistavan 
(alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä 
niillä vastataan konkreettisiin tarpeisiin;

12. korostaa avointen ehdotuspyyntöjen
(alhaalta ylös -lähestymistapa) merkitystä, 
mutta myöntää, että tasapaino alhaalta 
ylös- ja ylhäältä alas -lähestymistapojen 
välillä on tärkeä, sillä niillä vastataan 
konkreettisiin tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 136
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään 
tasapainon kahden lähestymistavan 
(alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä 
niillä vastataan konkreettisiin tarpeisiin;

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa 
järjestelmällisempään liian avointen 
ehdotuspyyntöjen käyttöön (alhaalta ylös -
lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään 
tasapainon kahden lähestymistavan 
(alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä 
niillä vastataan konkreettisiin tarpeisiin, ja 
huolehtimaan siitä, että esitetään 
ehdotuspyyntöjä, joihin pk-yritysten on 
helpompi vastata;

Or. it

Tarkistus 137
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 α. on huolestunut siitä, että 
seitsemännen puiteohjelman hankkeissa 
tarkastusten määrä on pieni ja virheiden 
ja mukautusten määrä suuri verrattuna 
kuudennen puiteohjelman hankkeisiin, ja 
kehottaa tiedottamaan säännöllisemmin 
ja tekemään tarkastuksia sekä 
satunnaisotannan perusteella että 
käyttäen realistisia perusteita, kuten 
osallistujien kokemus, virheiden syyt ja 
sääntöjen noudattaminen;

Or. el

Tarkistus 138
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa, että 
ehdotuspyynnöt, myös heinäkuun 2011
ehdotuspyynnöt, lähetetään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyttä ja kilpailua 
aloitteiden osalta ja sen sijaan täydentää 
niitä; ehdottaa, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa tuetaan 
toimijoita, jotka hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
kolme viimeistä vuotta omistetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
suunnittelun edistämiselle;

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa 
lähettämään ehdotuspyynnöt, myös 
heinäkuun 2011 ehdotuspyynnöt, 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan välttää päällekkäisyyttä ja 
kilpailua aloitteiden osalta ja sen sijaan 
täydentää niitä; ehdottaa, että 
seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa tuetaan toimijoita, jotka 
hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa;

Or. fi

Tarkistus 139
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa, että
ehdotuspyynnöt, myös heinäkuun 2011 
ehdotuspyynnöt, lähetetään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyttä ja kilpailua 
aloitteiden osalta ja sen sijaan täydentää 
niitä; ehdottaa, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa tuetaan 
toimijoita, jotka hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa 
lähettämään ehdotuspyynnöt, myös 
heinäkuun 2011 ehdotuspyynnöt, 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan välttää päällekkäisyyttä ja 
kilpailua aloitteiden osalta ja sen sijaan 
täydentää niitä; ehdottaa, että 
seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa tuetaan toimijoita, jotka 
hallinnoivat yhteisessä 
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kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
kolme viimeistä vuotta omistetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
suunnittelun edistämiselle;

ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
kolme viimeistä vuotta omistetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
suunnittelun edistämiselle ja 
innovaatiounionin tavoitteisiin 
pyrkimiselle, kiinnittäen huomiota 
erityisesti innovaatiokumppanuuksissa 
määriteltyihin painopisteisiin; 

Or. it

Tarkistus 140
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa, että
ehdotuspyynnöt, myös heinäkuun 2011 
ehdotuspyynnöt, lähetetään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyttä ja kilpailua 
aloitteiden osalta ja sen sijaan täydentää 
niitä; ehdottaa, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa tuetaan 
toimijoita, jotka hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
kolme viimeistä vuotta omistetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
suunnittelun edistämiselle;

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin sekä laadittaessa 
ehdotuspyyntöjä että arvioitaessa 
hankkeita; kehottaa lähettämään
ehdotuspyynnöt, myös heinäkuun 2011 
ehdotuspyynnöt, yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyttä ja kilpailua 
aloitteiden osalta ja sen sijaan täydentää 
niitä; ehdottaa, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa tuetaan 
toimijoita, jotka hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa unohtamatta 
pienten hankkeiden hallinnointia; vaatii, 
että seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman kolme viimeistä vuotta 
omistetaan eurooppalaisen tutkimusalueen 
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suunnittelun edistämiselle;

Or. fr

Tarkistus 141
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa, että
ehdotuspyynnöt, myös heinäkuun 2011 
ehdotuspyynnöt, lähetetään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyttä ja kilpailua 
aloitteiden osalta ja sen sijaan täydentää 
niitä; ehdottaa, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa tuetaan 
toimijoita, jotka hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
kolme viimeistä vuotta omistetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
suunnittelun edistämiselle;

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa 
lähettämään ehdotuspyynnöt, myös 
heinäkuun 2011 ehdotuspyynnöt, 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan välttää päällekkäisyyttä ja 
kilpailua aloitteiden osalta ja sen sijaan 
täydentää niitä; ehdottaa, että 
seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa tuetaan toimijoita, jotka 
hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa unohtamatta pieniä 
hankkeita; vaatii, että seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman kolme 
viimeistä vuotta omistetaan eurooppalaisen 
tutkimusalueen suunnittelun edistämiselle;

Or. en
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Tarkistus 142
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi paremmin; kehottaa, että
ehdotuspyynnöt, myös heinäkuun 2011 
ehdotuspyynnöt, lähetetään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyttä ja kilpailua 
aloitteiden osalta ja sen sijaan täydentää 
niitä; ehdottaa, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa tuetaan 
toimijoita, jotka hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
kolme viimeistä vuotta omistetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
suunnittelun edistämiselle;

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n 
tason ja kansallisen tason toimien 
yhdistämiseksi, ajantasaistamiseksi ja 
koordinoimiseksi paremmin; kehottaa 
lähettämään ehdotuspyynnöt, myös 
heinäkuun 2011 ehdotuspyynnöt, 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan välttää päällekkäisyyttä ja 
kilpailua aloitteiden osalta ja sen sijaan
täydentää niitä; ehdottaa, että 
seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa tuetaan toimijoita, jotka 
hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia 
kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelmissa 
voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
kolme viimeistä vuotta omistetaan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
suunnittelun edistämiselle;

Or. el

Tarkistus 143
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. suhtautuu epäilevästi siihen, että 
usein on mahdollista rahoittaa yhtä – ja 
vain yhtä – ehdotusta pyyntöä kohti, 
koska se on huippuosaamiseen 
perustuvien ehdotusten valmisteluun ja 
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arviointiin käytettyjen resurssien 
tuhlausta ja johtaa siihen, että jotkut 
huippuosaamiseen perustuvat ideat jäävät 
ilman rahoitusta; kehottaa komissiota 
tutkimaan mahdollisuutta rahoittaa 
huippuosaamiseen perustuvia 
tutkimusehdotuksia, jotka eivät ole tulleet 
valituiksi, tutkimuksen alan 
lisämäärärahoista (täydentävä 
tutkimusrahoitus), johon otettaisiin myös 
jäsenvaltioiden alue- ja 
rakennemäärärahoja ja yksityisen 
sektorin rahoitusta,

Or. el

Tarkistus 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että yhteisen 
ohjelmasuunnittelun tasapainoisen 
kehittämisen tukemiseksi unionin 
toimielinten olisi sitouduttava 
hyväksymään huippuosaamisen perusteet 
hankkeita valittaessa ja laatimaan 
tulosten arviointia koskevia ehdotuksia, 
jotka on räätälöity kunkin alan 
erityispiirteiden mukaan;

Or. en
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Tarkistus 145
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pyytää Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen mukaisesti laatimaan 
kaikki unionin tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkaan liittyvät asiakirjat 
siten, että ne ovat yhteydessä toisiinsa;

Or. fr

Tarkistus 146
Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pyytää uusia ehdotuspyyntöjä, jotka 
koskevat biokaasun käytön optimointia, 
kuten biokaasutusta, uusien 
biomateriaalien käyttöä ja biokaasun 
tuotannon optimointia;

Or. en

Tarkistus 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. katsoo, että koska toimielimet ja 
tutkijaryhmät ovat tutustuneet 
tutkimusohjelmiin, integroituneet niihin 
ja muodostavat niistä osan, kahdeksatta 
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puiteohjelmaa ei pitäisi muuttaa liiaksi, 
jotta se olisi tuttu kaikille osallistuville 
toimijoille ja he ymmärtäisivät sen hyvin;

Or. en

Tarkistus 148
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien 
tärkeyttä ja niiden merkitystä kestävälle 
kehitykselle, kilpailukyvylle ja 
ydinenergian turvallisuudelle; 

Or. fr

Tarkistus 149
Cristina Gutiérrez-Cortines, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-
sopimus) 185 artiklan mukaisesti ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
tutkimuksessa ja innovoinnissa sekä 
tulosten levittämiseksi laajemmin olisi 
tarpeen lujittaa komission 
koordinointitehtäviä yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa;

Or. en
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Tarkistus 150
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 151

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 

Poistetaan.
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varojen käytön tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 152
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 

Poistetaan.
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45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

Or. fi

Tarkistus 154
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 155
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 

14. toteaa, että turvallisuuden alan 
tutkimuksella, kehityksellä ja 
innovoinnilla on suuri merkitys 
seitsemännessä tutkimuksen 



AM\861447FI.doc 81/87 PE460.952v01-00

FI

alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

puiteohjelmassa sekä pyrittäessä 
parantamaan puolustusvalmiuksia että 
tieteellisen ja teknisen kehityksen 
moottorina; ehdottaa, että EU laatii 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
Euroopan puolustusvirastolle 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
ensisijaiset tavoitteet tällä alalla, jotta 
voidaan lisätä koordinaatiota ja 
seitsemännelle tutkimuksen 
puiteohjelmalle myönnettyjen varojen 
rationaalista käyttöä;

Or. es

Tarkistus 156

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja jäsenvaltioiden 
välillä käynnistetään kunnianhimoinen 
eurooppalainen suunnitelma teknologian ja 
puolustuksen alalla ja että sille annetaan 
huomattava alkurahoitus seitsemännestä 
tutkimuksen puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

14. ehdottaa, että unionin ja jäsenvaltioiden 
mahdollisesti hyväksymä eurooppalainen 
tutkimussuunnitelma teknologian ja 
puolustuksen alalla olisi rahoitettava 
jäsenvaltioiden puolustusmäärärahoista 
maksettavilla maksuosuuksilla;

Or. en
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Tarkistus 157
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

14. ottaa huomioon, että 27 jäsenvaltion 
unionin tutkimukseen ja teknologiaan 
käyttämät kokonaismenot puolustuksen 
alalla ovat yli 10 miljardia euroa, mutta 
tästä määrästä vain 10 prosenttia 
käytetään eurooppalaiseen yhteistyöhön, 
ja ehdottaa siksi, että unioni ja jäsenvaltiot 
hyväksyvät kunnianhimoisen 
eurooppalaisen tutkimussuunnitelman
teknologian ja puolustuksen alalla ja että 
sille annetaan huomattava alkurahoitus 
seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

Or. el

Tarkistus 158
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 

14. ehdottaa, että unioni ja jäsenvaltiot 
laativat yksityiskohtaisen arvion, joka 
koskee tulevaa kunnianhimoista 
eurooppalaista tutkimussuunnitelmaa
teknologian ja puolustuksen alalla, jotta 
sille voidaan antaa huomattava 
alkurahoitus kahdeksannesta tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
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45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta; kehottaa sitä 
ennen edistämään kaksikäyttöteknologian 
käyttöä seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman hankkeiden lisäksi muilla 
varoilla;

Or. es

Tarkistus 159
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja jäsenvaltioiden 
välillä käynnistetään kunnianhimoinen 
eurooppalainen suunnitelma teknologian ja 
puolustuksen alalla ja että sille annetaan 
huomattava alkurahoitus seitsemännestä 
tutkimuksen puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

14. ehdottaa, että unioni, jäsenvaltiot ja 
Euroopan puolustusvirasto hyväksyvät 
kunnianhimoisen eurooppalaisen 
tutkimussuunnitelman teknologian ja 
puolustuksen alalla SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

Or. fr
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Tarkistus 160
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä käynnistetään 
kunnianhimoinen eurooppalainen 
suunnitelma teknologian ja puolustuksen 
alalla ja että sille annetaan huomattava 
alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

14. ehdottaa, että unioni ja jäsenvaltiot ja 
Euroopan puolustusvirasto hyväksyvät 
kunnianhimoisen eurooppalaisen 
tutkimussuunnitelman teknologian ja 
puolustuksen alalla SEU-sopimuksen 
45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, 
jotta puolustusalan teollisuus- ja 
teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja 
samalla parantaa sotilasalan julkisten 
varojen käytön tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 161
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on tyytyväinen siihen, että miesten ja 
naisten tasapainoinen edustus 
puiteohjelmassa edistyy tasaisesti; on yhtä 
mieltä siitä, että toimia naisten 
osallistumisen lisäämiseksi olisi 
tehostettava hankkeiden koko keston ajan 
ja että komission olisi ryhdyttävä 
uudelleen edistämään naispuolisten 
tieteenharjoittajien tukemista ja pyrittävä 
aktivoimaan jäsenvaltioita, jotta ne 
puuttuisivat sukupuolten välisiin eroihin; 
korostaa, että tavoite, jonka mukaan 
naisten osuuden ohjelmaan ja neuvoa-
antaviin komiteoihin osallistumisessa olisi 
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oltava 40 prosenttia, olisi toteutettava 
hienovaraisesti mutta tiukasti;

Or. en

Tarkistus 162
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pitää Mustanmeren 
verkottumishanketta tärkeänä 
Mustanmeren alueen alueellisen 
tutkimus- ja koulutusverkoston 
perustamisen kannalta ja pyrittäessä 
yhdistämään se GEANT-verkkoon ja 
kehottaa komissiota rahoittamaan 
edelleen sellaisia Mustanmeren alueen 
tutkimushankkeita kuin HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN ja BSRN;

Or. ro

Tarkistus 163
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että seitsemännen 
puiteohjelman vaikutusten tehostamiseksi 
määräaikoja olisi jatkettava kuudesta 
kuukaudesta kahteentoista siten, että 
ehdotuspyynnöt rajoitetaan koskemaan 
hankkeita, joista on annettu myönteinen 
tekninen arviointi, koska näin voitaisiin 
suorittaa kehitettyyn teknologiaan tai 
hankittuun tietoon perustuvia 
demonstrointitoimia;
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Or. es

Tarkistus 164
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. painottaa, että myös laajempi 
poikkitieteellinen näkemys on tarpeen 
pyrittäessä torjumaan tehokkaasti 
kasvavia yhteiskunnallisia haasteita; 
tähdentää, yhteiskuntatieteillä ja 
humanistisilla tieteillä on tärkeä rooli 
vastattaessa EU:n edessä oleviin suuriin 
haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 165
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. panee merkille, että naisten 
osallistuminen seitsemänteen tutkimuksen 
puiteohjelmaan lisääntyy haparoiden; 
panee tyytyväisenä merkille komission 
ehdotuksen seurata toimia ja kehottaa 
jäsenvaltioita ryhtymään 
samansuuntaisiin toimiin;

Or. fr
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Tarkistus 166
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa komissiota varmistamaan 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
sekä tulevan rahoituskehyksen yhteydessä 
asianmukaisen tutkimus- ja 
kehitysrahoituksen GNSSS-sovellukselle 
ja siihen liittyville palveluille;

Or. ro

Tarkistus 167
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin, joilla 
lisätään nuorten tutkijoiden osallistumista 
puiteohjelmiin;

Or. fr


