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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 12
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Yhteisön olisi vahvistettava vuosina 
2007–2013 toteutettavalle seitsemännelle 
puiteohjelmalle tieteelliset ja teknologiset 
tavoitteet, joissa otetaan huomioon kaikkiin 
yhteisön politiikan osa-alueisiin liittyvät
tutkimustarpeet ja joilla on Euroopan 
teollisuuden, tiedeyhteisön, korkeakoulujen 
ja muiden asian liittyvien tahojen laaja tuki. 

(5) Yhteisön olisi vahvistettava vuosina 
2007–2013 toteutettavalle seitsemännelle 
puiteohjelmalle tieteelliset ja teknologiset 
tavoitteet ja määrärahoja koskevat 
tavoitteet, joissa otetaan huomioon kaikkiin 
yhteisön politiikan osa-alueisiin liittyvät 
tutkimustarpeet ja joilla on Euroopan 
teollisuuden, tiedeyhteisön, korkeakoulujen 
ja muiden asian liittyvien tahojen laaja tuki. 

Or. el
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Perustelu

Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiä koskevien komission ehdotusten noudattaminen on 
ratkaisevan tärkeää seitsemännen puiteohjelman menestyksekkään ja tehokkaan 
täytäntöönpanon kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 13
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Näiden tavoitteiden olisi rakennuttava 
niille tuloksille, joita kuudennessa 
puiteohjelmassa on saavutettu pyrittäessä 
luomaan eurooppalaista tutkimusaluetta, ja 
vietävä niitä eteenpäin eurooppalaisen 
osaamistalouden ja -yhteiskunnan 
kehittämiseksi. Tavoitteista ovat erityisen 
tärkeitä seuraavat:

(6) Näiden tavoitteiden olisi rakennuttava 
niille tuloksille, joita kuudennessa 
puiteohjelmassa on saavutettu pyrittäessä 
luomaan eurooppalaista tutkimusaluetta, ja 
vietävä niitä eteenpäin eurooppalaisen 
osaamistalouden ja -yhteiskunnan 
kehittämiseksi, joka täyttää Lissabonin 
strategian tavoitteet kaikilla yhteisön 
politiikkojen aloilla. Tavoitteista ovat 
erityisen tärkeitä seuraavat:

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 14
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Jatkuvuus kuudennen ja 
seitsemännen puiteohjelman välillä niiden 
välineiden osalta, joilla tuetaan 
tutkimusyhteistyötä, on ensiarvoisen 
tärkeää. Kaikkia ehdotettuja uutuuksia 
olisi sovellettava vain esittelymielessä ja 
siihen tarkoitukseen tarkoitetuilla 
määrärahoilla. Suurin osa ylikansalliseen 
tutkimusyhteistyöhön tarkoitetuista 
määrärahoista olisi myönnettävä olemassa 
olevien väleiden kautta.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 15
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Seitsemäs puiteohjelma täydentää 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
yhteisön muita toimia, jotka ovat –
erityisesti rakennerahastoja, maataloutta, 
koulutusta, kilpailukykyä, innovointia, 
teollisuutta, työllisyyttä ja ympäristöä 
koskevien toimien ohella – tarpeen 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen 
edellyttämien strategisten toimenpiteiden 
kokonaisuuden kannalta. 

(17) Seitsemäs puiteohjelma täydentää 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
yhteisön muita toimia, jotka ovat –
erityisesti rakennerahastoja, maataloutta
osana eurooppalaista maatalousmallia, 
joka perustuu innovatiivisiin toimiin ja 
maataloustuotteiden uusia 
käyttötarkoituksia ja tulevaisuudennäkymiä 
koskevaan tutkimukseen, koulutusta, 
kilpailukykyä, innovointia, teollisuutta, 
työllisyyttä ja ympäristöä koskevien toimien 
ohella – tarpeen Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämien strategisten 
toimenpiteiden kokonaisuuden kannalta. 

Or. el

Perustelu

On erittäin tärkeää määrittää selkeästi tapa, jolla maatalouspolitiikka yhdistetään 
tutkimuspolitiikkaan, jotta selvennetään seitsemännen puiteohjelman soveltamisalaa 
maataloudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 16
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kun otetaan huomioon yleisesti 
kannatettu puiteohjelman toimien 
soveltamisalan laajentaminen, rahoituksen 
vipuvaikutus kansallisiin ja yksityisiin 
investointeihin, tarve antaa yhteisölle eväät 
vastata uusiin tieteellisiin ja teknologisiin 
haasteisiin, yhteisön toimenpiteiden tärkeä 
asema Euroopan tutkimusjärjestelmän 
kehittämisessä tehokkaammaksi ja 
toimivammaksi sekä aiempia laajemman 
seitsemännen puiteohjelman merkitys 
Lissabonin strategian elvyttämisen kannalta, 

(19) Kun otetaan huomioon yleisesti 
kannatettu puiteohjelman toimien 
soveltamisalan laajentaminen, rahoituksen 
vipuvaikutus kansallisiin ja yksityisiin
investointeihin, tarve antaa yhteisölle eväät 
vastata uusiin tieteellisiin ja teknologisiin 
haasteisiin, yhteisön toimenpiteiden tärkeä 
asema Euroopan tutkimusjärjestelmän 
kehittämisessä tehokkaammaksi ja 
toimivammaksi sekä aiempia laajemman 
seitsemännen puiteohjelman merkitys 
Lissabonin strategian elvyttämisen kannalta, 
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on erittäin tärkeää kaksinkertaistaa EU:n 
tutkimusbudjetti.

on erittäin tärkeää vähintään 
kaksinkertaistaa EU:n tutkimusbudjetti.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 17
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Integroidut hankkeeet eivät 
välttämättä ole osallistujien ja/tai 
määrärahojen suhteen suuria hankkeita.
Hankkeen koko riippuu sen laajuudesta, 
tavoitteista ja aihealueesta. Ratkaisevaa 
integroidun hankkeen onnistumiselle on 
tarvittavan kriittisen massan 
mobilisoiminen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 18
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

(20 b) On huolehdittava siitä, että jokainen 
väline ja välineen laajuus määritellään 
selvästi. Seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanovaiheessa ei saa tapahtua 
muutoksia eikä avoimia kysymyksiä saa 
enää olla. Vahvistetuista säännöistä on 
pidettävä kiinni ohjelman koko keston ajan. 
Kaikki välineitä koskevat epäselvyydet on 
selvitettävä ja säännöt selvennettä jo 
kuudennessa puiteohjelmassa.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 19
7 artiklan 1 kohta

1. Komissio tekee viimeistään vuonna 2010 
ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella
tästä puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
väliarvioinnin, jossa tarkastellaan käynnissä 
olevien tutkimustoimien laatua sekä 
edistymistä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

1. Komissio tekee viimeistään vuonna 2010 
– yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa – tästä 
puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
väliarvioinnin, jossa tarkastellaan käynnissä 
olevien tutkimustoimien laatua sekä 
edistymistä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

Or. en

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan olisi osallistuttava arviointiprosessiin avoimuuden ja 
demokraattisuuden takaamiseksi EU:n tutkimusmäärärahoja koskevissa päätöksissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 20
Liite I, I Yhteistyö, Kansainvälinen yhteistyö, kohta 1, 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

• Erityiset kansainväliset yhteistyötoimet 
ovat kaikkein tärkein ja näkyvin 
kansainvälisen yhteistyön väline. Niitä on 
vahvistettava painottaen erityisesti toimia, 
jotka kohdistuvat Euroopan lähialueisiin 
(Länsi-Balkanin, Välimeren ja 
Mustanmeren maat) Euroopan 
naapuruuspolitiikan ja muiden tärkeiden 
eurooppalaisten aloitteiden, kuten 
kesäkuussa 2003 hyväksytyn "EU:n ja 
Balkanin maiden tiedettä ja teknologiaa 
koskevan toimintasuunnitelman" 
mukaisesti.
• Kolmansien maiden osallistuminen 
puiteohjelman "ydintoimiin" on 
ratkaisevan tärkeää. Avaamisen ja 
osallistumisen on jatkuttava, mukaan 
luettuna rahoitus "INCO-kohdemaille" 
(kehitysmaat).
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Avaamisen on kuitenkin oltava 
kohdistetumpaa ja proaktiivisempaa, 
erityisesti niitä maita kohtaan, joilla on 
huomattava tieteellinen potentiaali 
erityisalueilla, jotka saattavat olla hyödyksi 
eurooppalaiselle tutkimusyhteisölle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Janusz Wojciechowski

Tarkistus 21
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 1. Terveys, Tavoite

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

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

Or. pl

Perustelu

Vammaisuuden ehkäiseminen on aivan yhtä tärkeää kuin sairauden ehkäiseminen ja olisi 
siten sisällytettävä puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Janusz Wojciechowski

Tarkistus 22
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 1. Terveys, Lähtökohdat, kohta 2

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän ja 
verisuonitaudit, psyykkiset sairaudet ja 
erityisesti ikääntymiseen liittyvät 
neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin 

Monien sairauksien (esim. reumasairaudet, 
syöpä, sydän ja verisuonitaudit, psyykkiset 
sairaudet ja erityisesti ikääntymiseen 
liittyvät neurologiset sairaudet, kuten 
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tauti ja Parkinsonin tauti) kliininen tutkimus 
nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologinen tutkimus edellyttää 
suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
Harvinaissairauksien diagnoosi ja 
hoitomenetelmien kehittäminen edellyttää 
sekin useiden maiden yhteistyötä, jotta 
tutkimusta varten saataisiin suurempi määrä 
potilaita. Lisäksi kun terveyspolitiikan 
viitoittamaa tutkimusta harjoitetaan 
Euroopan tasolla, voidaan verrata keskenään 
eri malleja ja järjestelmiä ja kansallisten 
tietokantojen tietoja ja biopankkien 
potilasmateriaalia. 

Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti) 
kliininen tutkimus nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologinen tutkimus edellyttää 
suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
Harvinaissairauksien diagnoosi ja 
hoitomenetelmien kehittäminen edellyttää 
sekin useiden maiden yhteistyötä, jotta 
tutkimusta varten saataisiin suurempi määrä 
potilaita. Lisäksi kun terveyspolitiikan 
viitoittamaa tutkimusta harjoitetaan 
Euroopan tasolla, voidaan verrata keskenään 
eri malleja ja järjestelmiä ja kansallisten 
tietokantojen tietoja ja biopankkien 
potilasmateriaalia. 

Or. pl

Perustelu

Niveltulehduksesta kärsivien ihmisten huomattavan lukumäärän (EULAR:n mukaan EU:ssa 
yli 100 miljoonaa) vuoksi reumasairaudet on lisättävä puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Janusz Wojciechowski

Tarkistus 23
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, kohta 2, luetelmakohta 4

– Merkittävien sairauksien 
translaatiotutkimus: syöpä, sydän ja 
verinsuonisairaudet, diabetes/lihavuus; 
harvinaissairaudet; ja muut krooniset 
sairaudet (esim. nivelrikko). Tavoitteena on 
kehittää potilaslähtöisiä strategioita 
ennaltaehkäisystä aina diagnosointiin ja 
hoitoon, mukaan luettuna kliininen tutkimus.

– Merkittävien sairauksien 
translaatiotutkimus: reumasairaudet, syöpä, 
sydän ja verinsuonisairaudet, 
diabetes/lihavuus; harvinaissairaudet; ja 
muut krooniset sairaudet (esim. nivelrikko). 
Tavoitteena on kehittää potilaslähtöisiä 
strategioita ennaltaehkäisystä aina 
diagnosointiin ja hoitoon, mukaan luettuna 
kliininen tutkimus.

Or. pl

Perustelu

Niveltulehduksesta kärsivien ihmisten huomattavan lukumäärän (EULAR:n mukaan EU:ssa 
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yli 100 miljoonaa) vuoksi reumasairaudet on lisättävä puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Janusz Wojciechowski

Tarkistus 24
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, kohta 3, luetelmakohta 2

– Terveydenhuoltojärjestelmien laatu, 
tehokkuus ja solidaarisuus, mukana luettuina 
muutosvaiheessa olevat 
terveydenhuoltojärjestelmät. Tavoitteena on 
muuntaa tehokkaat interventiot 
hallinnollisiksi päätöksiksi, taata 
henkilöresurssien riittävä saanti ja 
analysoida laadukkaan terveydenhuollon 
tasapuolisiin käyttömahdollisuuksiin 
vaikuttavia tekijöitä, mukaan luettuna 
väestömuutosten analysointi (esim. 
ikääntyminen, liikkuvuus ja muutto sekä 
muuttuvat työolot).

– Terveydenhuoltojärjestelmien laatu, 
tehokkuus ja solidaarisuus, mukana luettuina 
muutosvaiheessa olevat 
terveydenhuoltojärjestelmät. Tavoitteena on 
muuntaa tehokkaat interventiot 
hallinnollisiksi päätöksiksi, taata 
henkilöresurssien riittävä saanti ja 
analysoida laadukkaan terveydenhuollon 
tasapuolisiin käyttömahdollisuuksiin –
riippumatta aineellisesta asemasta tai 
asuinpaikasta – vaikuttavia tekijöitä, 
mukaan luettuna väestömuutosten 
analysointi (esim. ikääntyminen, liikkuvuus 
ja muutto sekä muuttuvat työolot).

Or. pl

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava, että terveydenhoitoon pääsy ei riipu aineellisesta asemasta tai 
asuinpaikasta (kaupunki vai kylä). Tämä seikka olisi sisällytettävä terveysalan 
tutkimusohjelmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Janusz Wojciechowski

Tarkistus 25
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 1. Terveys, Toimet, kohta 3, luetelmakohta 3

– Sairauksien ennaltaehkäisyn tehostaminen 
ja lääkkeiden käytön parantaminen. 
Tavoitteena on kehittää tehokkaita julkisen 
terveydenhuollon toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat laajempiin terveyden perustana 
oleviin tekijöihin (esim. stressiin, 
ruokavalioon tai ympäristötekijöihin), ja 
yksilöidä tehokkaat menettelytavat eri 
terveydenhuollon toimintaympäristöissä, 
jotta voidaan parantaa lääkkeiden 
määräämistä ja niiden käyttöä (mukaan 

– Sairauksien ja vammaisuuden
ennaltaehkäisyn tehostaminen ja lääkkeiden 
käytön parantaminen. Tavoitteena on 
kehittää tehokkaita julkisen 
terveydenhuollon toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat laajempiin terveyden perustana 
oleviin tekijöihin (esim. stressiin, 
ruokavalioon tai ympäristötekijöihin), ja 
yksilöidä tehokkaat menettelytavat eri 
terveydenhuollon toimintaympäristöissä, 
jotta voidaan parantaa lääkkeiden 
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luettuina lääkevalvontanäkökohdat). määräämistä ja niiden käyttöä (mukaan 
luettuina lääkevalvontanäkökohdat).

Or. pl

Perustelu

Vammaisuuden ehkäiseminen on aivan yhtä tärkeää kuin sairauden ehkäiseminen ja olisi 
siten sisällytettävä puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 26
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, 

Lähtökohdat, kohta 1

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön kohdistuva tutkimus 
ja innovointi muodostaa perustan uusille, 
kestävän kehityksen mahdollistaville, 
ekotehokkaille ja kilpailukykyisille tuotteille 
maataloudessa, kalataloudessa, 
elintarvikkeiden tuotannossa, 
terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Kuten biotieteitä ja 
biotekniikkaa koskevassa strategiassa
todetaan, tämä parantaa Euroopan 
bioteknologia ja elintarvikealan yritysten 
(erityisesti huipputeknologian pk-yritysten) 
kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjun turvallisuuteen, ruokavaliosta 
johtuviin sairauksiin, elintarvikevalintoihin 
ja elintarvikkeiden ja ravinnon 
terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla. 

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön kohdistuva tutkimus 
ja innovointi muodostaa perustan uusille, 
kestävän kehityksen mahdollistaville, 
ekotehokkaille ja kilpailukykyisille tuotteille 
maataloudessa, kalataloudessa, 
elintarvikkeiden tuotannossa, 
terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Terveellisen ruoan 
ja muiden tuotteiden tuotanto sekä 
biotieteitä ja biotekniikkaa koskeva strategia
parantavat Euroopan bioteknologia- ja 
elintarvikealan yritysten (erityisesti pk-
yritysten) kilpailukykyä ja lisäävät
sosiaalista hyvinvointia. Elintarvikkeiden ja 
rehujen tuotantoketjun turvallisuuteen, 
ruokavaliosta johtuviin sairauksiin, kestäviin 
elintarvikevalintoihin ja elintarvikkeiden ja 
ravinnon terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla. 
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Or. en

Perustelu

Innovoinnin tutkimusta on edistettävä luomuvieljelyä ja muita vähemmän torjunta-aineita 
käyttäviä viljelyjärjestelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 27
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, 

Lähtökohdat, kohta 1

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön kohdistuva tutkimus 
ja innovointi muodostaa perustan uusille, 
kestävän kehityksen mahdollistaville, 
ekotehokkaille ja kilpailukykyisille tuotteille 
maataloudessa, kalataloudessa, 
elintarvikkeiden tuotannossa, 
terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Kuten biotieteitä ja 
biotekniikkaa koskevassa strategiassa
todetaan, tämä parantaa Euroopan 
bioteknologia ja elintarvikealan yritysten 
(erityisesti huipputeknologian pk-yritysten) 
kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjun turvallisuuteen, ruokavaliosta 
johtuviin sairauksiin, elintarvikevalintoihin 
ja elintarvikkeiden ja ravinnon 
terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla. 

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön kohdistuva tutkimus 
ja innovointi muodostaa perustan uusille, 
kestävän kehityksen mahdollistaville, 
ekotehokkaille ja kilpailukykyisille tuotteille 
maataloudessa, kalataloudessa, 
elintarvikkeiden tuotannossa, 
terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Kuten biotieteitä ja 
biotekniikkaa koskevassa strategiassa
todetaan, tämä parantaa Euroopan 
bioteknologia ja elintarvikealan yritysten 
(erityisesti huipputeknologian pk-yritysten) 
kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Pk-yritysten aktiivinen 
osallistuminen tutkimustyöhön on erityisen 
toivottavaa. Elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjun turvallisuuteen, ruokavaliosta 
johtuviin sairauksiin, elintarvikevalintoihin 
ja elintarvikkeiden ja ravinnon 
terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla. 
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Or. de

Perustelu

On hyödynnettävä eurooppalaisten pk-yritysten tutkimuskapasiteettia ja edellytettävä niiden 
välistä tietojen vaihtoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 28
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, 

Lähtökohdat, kohta 2

Näillä aloilla toimivien eurooppalaisten 
yritysten moninaisuus on yksi Euroopan 
vahvuuksista ja mahdollisuuksista, vaikka se 
toisaalta johtaakin hajanaisiin 
menettelytapoihin samankaltaisten 
ongelmien ratkaisussa. Ongelmiin voidaan 
puuttua paremmin lisäämällä yhteistyötä ja 
jakamalla asiantuntemusta esimerkiksi 
uusista menetelmistä, prosesseista ja 
standardeista, jotka otetaan käyttöön 
muuttuvan EU-lainsäädännön myötä.

Näillä aloilla toimivien eurooppalaisten 
yritysten moninaisuus on yksi Euroopan 
vahvuuksista ja mahdollisuuksista, vaikka se 
toisaalta johtaakin hajanaisiin 
menettelytapoihin samankaltaisten 
ongelmien ratkaisussa. Ongelmiin voidaan 
puuttua paremmin lisäämällä yhteistyötä ja 
jakamalla asiantuntemusta esimerkiksi 
uusista menetelmistä, prosesseista ja 
standardeista, jotka otetaan käyttöön 
muuttuvan EU-lainsäädännön myötä. Olisi 
suositeltavaa perustaa ja kehittää Internet-
pohjaisia järjestelmiä, jotta korjataan 
puutteellista tiedottamista ja tehostetaan 
yhteistyötä Euroopan 
maataloustutkimuksen alalla.

Or. de

Perustelu

Yhteinen Internet-pohjainen järjestelmä on soveltuva väline yhteydenpitoon, jotta tehostetaan 
yhteistyötä EU:n tasolla ja hyödynnetään synergiaa entistä paremmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 29
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, 

Lähtökohdat, kohta 2 a (uusi)

On myös korostettava sovellettua 
tutkimusta ja sen tulosten mahdollisimman 
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tehokasta levittämistä. Tutkimustulosten 
tiedottaminen yleisemmin on äärimmäisen 
tärkeää, jos tutkijoiden ponnisteluilla 
halutaan vastata tehokkaasti 
maatalousalan ongelmiin ja haasteisiin. 

Or. el

Perustelu

Tutkimuksen ja maatalousalan sekä tutkimuksen ja yhteiskunnan välinen tiedottaminen 
yleisemmin on otettava huomioon olennaisena kysymyksenä tutkimusohjelmien tavoitteissa, 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Sellaiset tutkimusponnistelut, jotka eivät vastaa 
maanviljelijöiden ja yleisemmin alan tarpeisiin, samoin kuin ponnistelut, joilla ei vastata 
niille asetettuihin haasteisiin, ovat turhia.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 30
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, 

Lähtökohdat, kohta 3

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
osallistuvat yhteisten tutkimusprioriteettien 
määrittämiseen muun muassa seuraavilla 
aloilla: kasvigenomiikka ja bioteknologia, 
metsätalous ja teollisuus, eläinterveys, 
tuotantoeläinten jalostus, elintarvikkeet ja 
teollinen bioteknologia. Tutkimus tarjoaa 
lisäksi tietopohjaa seuraavien tueksi : 
yhteinen maatalouspolitiikka, maatalous ja 
kauppakysymykset, elintarvikelainsäädäntö, 
eläinten terveyttä, hyvinvointia ja tautien 
valvontaa koskevat yhteisön normit ja 
yhteisen kalatalouspolitiikan uudistus, jonka 
tarkoituksena on taata kalastuksen ja 
vesiviljelyn kestävä kehitys. Tavoitteena on 
myös ottaa joustavasti huomioon uudet 
poliittiset tarpeet erityisesti uusiin 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
suuntauksiin liittyen. 

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
osallistuvat yhteisten tutkimusprioriteettien 
määrittämiseen muun muassa seuraavilla 
aloilla: kasvigenomiikka ja bioteknologia,
kestävä, muuntogeenisista organismeista 
vapaa biodiversiteetti maa- ja 
metsätaloudessa, metsätalous ja teollisuus, 
eläinterveys, tuotantoeläinten jalostus,
kestävä maankäyttö, elintarvikkeet ja 
teollinen bioteknologia. Tutkimus tarjoaa 
lisäksi tietopohjaa seuraavien tueksi : 
yhteinen maatalouspolitiikka, maatalous ja 
kauppakysymykset, elintarvikelainsäädäntö, 
eläinten terveyttä, hyvinvointia ja tautien 
valvontaa koskevat yhteisön normit ja 
yhteisen kalatalouspolitiikan uudistus, jonka 
tarkoituksena on taata kalastuksen ja 
vesiviljelyn kestävä kehitys. Tavoitteena on 
myös ottaa joustavasti huomioon uudet 
poliittiset tarpeet erityisesti uusiin 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
suuntauksiin liittyen. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thijs Berman

Tarkistus 31
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

kohta 1

• Maa, metsä ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely, laatutuotanto-ohjelmat ja 
muuntogeenisten organismien vaikutukset; 
kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa ja metsätalous; 
maaseudun kehittäminen; eläinten
hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; kasvien 
terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit; 
eläinjätteen turvallinen hävittäminen; 
elävien vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.) 

• Maa, metsä ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka, metabolomiikka ja 
metabonomiikka), systeemibiologia ja 
konvergoituvat tekniikat mikro-
organismeihin (mukaan luettuna 
metagenomitutkimus) kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin säilyttäminen ja kestävä
hyödyntäminen; viljelykasvien ja 
tuotantojärjestelmien parantaminen kaikessa 
monimuotoisuudessan, mukaan luettuina 
luomuviljely ja kestävä viljely, 
laatutuotanto-ohjelmat ja muuntogeenisten 
organismien vaikutukset ja muiden kuin 
kotoperäisten lajien vaikutukset; kestävä, 
kilpailukykyinen ja monitoimintoinen maa ja 
metsätalous; maaseudun kehittäminen; 
eläinten hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; 
kasvien terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuna 
epidemiologiset tutkimukset, rokotteisiin ja 
diagnooseihin kohdistuvat tutimukset, 
mukaan luettuina zoonoosit ja eläinten 
rehuun liittyvät taudit; eläinjätteen 
turvallinen hävittäminen; elävien 
vesiluonnonvarojen suojelu, kestävä hoito ja 
hyödyntäminen; poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien ja käyttämien välineiden 
tutkimus ja kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.) sekä Euroopassa että 
kehittyvässä maailmassa.

Or. en



PE 362.714v01-00 14/18 AM\580690FI.doc

FI

Perustelu

Lisäykset selventävät tekstin sisältöä ja tekevät sen spesifisemmäksi muun muassa 
korostamalla tarvetta tukea kaikkia geenitutkimuksen ja epidemiologisen tutkimuksen sekä 
eläinten terveyden tutkimisen näkökohtia.

Olisi kiinnitettävä enemmän huomiota muiden kuin kotoperäisten lajien vaikutukseen ja 
siihen, miten hallitaan alueellisella ja Euroopan tasolla näiden geneettisesti muunneltujen 
kasvien haittavaikutuksia.

Tulevien välineiden tutkimuksen lisäksi on tarpeen arvioida myös olemassa olevia välineitä ja 
menetelmiä maaseudun kehitystä ja maataloutta koskevassa päätöksentossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 32
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

kohta 1

• Maa, metsä ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely, laatutuotanto-ohjelmat ja 
muuntogeenisten organismien vaikutukset; 
kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa ja metsätalous; 
maaseudun kehittäminen; eläinten
hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; kasvien 
terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit; 
eläinjätteen turvallinen hävittäminen; 
elävien vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 

• Maa, metsä ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden geneettisesti 
muuntamattoman biodiversiteetin ja 
maatilan ja paikan päällä olevien 
geneettisten resurssien säilyttäminen ja 
kestävä käyttö; viljelykasvien ja 
tuotantojärjestelmien parantaminen, mukaan 
luettuina luomuviljely ja muut vähän 
energiaa käyttävät kestävät 
viljelyjärjestelmät, laatutuotanto-ohjelmat ja 
muuntogeenisten organismien vaikutukset; 
kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa ja metsätalous; 
integroitu maaseudun kehittäminen mukaan 
luettuna kansalaisyhteiskunnan 
osallistumisen näkökohdat suunnittelussa 
ja päätöksenteossa; eläinten hyvinvointi, 
jalostus ja tuotanto; kasvien terveys; kestävä 
ja kilpailukykyinen kalatalous ja vesiviljely; 
eläinten tartuntataudit, mukaan luettuina 
zoonoosit; muut uhkat kestävyydelle ja 
elintarviketuotannon elintarvietoimitusten 
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suunnittelu jne.) turvallisuus (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos ja öljyn ehtyminen);
eläinjätteen turvallinen hävittämien, 
jalostaminen ja käyttö; elävien 
vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.) 

Or. en

Perustelu

Elintarviketuotannon ja resurssienhallinnan kestävyyden on oltava tässä toiminnassa 
keskeisessä asemassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 33
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

kohta 1

• Maa , metsä ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely, laatutuotanto-ohjelmat ja 
muuntogeenisten organismien vaikutukset; 
kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa ja metsätalous; 
maaseudun kehittäminen; eläinten 
hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; kasvien 
terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit; 
eläinjätteen turvallinen hävittäminen; 

• Maa , metsä ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely, laatutuotanto-ohjelmat ja 
muuntogeenisten organismien vaikutukset, 
muuntogeenisten organismien ja 
perinteisen sekä luonnonmukaisen viljelyn 
yhteensopivuutta koskeva tutkimus; 
kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa- ja metsätalous; 
maaseudun kehittäminen; eläinten 
hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; kasvien 
terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
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elävien vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.) 

kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit; 
eläinjätteen turvallinen hävittäminen; 
elävien vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.) 

Or. el

Perustelu

Yhteensopivuuden kysymys on hyvin tärkeä maanviljelijöitä nykyään ja tulevaisuudessakin 
askarruttava kysymys. Myös tutkimusponnisteluissa on käsiteltävä tätä seikkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 34
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

kohta 2

• ”Ruokapöydästä maatilalle”: 
Elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi. 
Elintarvikkeiden ja rehujen 
kuluttajapoliittiset, yhteiskunnalliset, 
teolliset ja terveydelliset näkökohdat, 
mukaan luettuina behavioristiset ja 
kognitiiviset tieteet; ravinto, ruokavalioon 
liittyvät sairaudet ja häiriöt, muun muassa 
lihavuus; innovatiiviset elintarvikkeiden ja 
rehujen prosessointitekniikat, mukaan 
luettuina pakkaukset; elintarvikkeiden, 
juomien ja rehujen kemiallisen ja 
mikrobiologisen laadun ja turvallisuuden 
parantaminen; elintarvikeketjun eheys ja 
valvonta; elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvat ja niiden 
tuottamat ympäristövaikutukset; 
kokonaiselintarvikeketjun käsite (total food 
chain), mukaan luettuina kalat ja äyriäiset; 
jäljitettävyys.

• ”Ruokapöydästä maatilalle”: 
Elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi. 
Elintarvikkeiden ja rehujen 
kuluttajapoliittiset, yhteiskunnalliset, 
kulttuurilliset, teolliset ja terveydelliset 
näkökohdat, mukaan luettuina 
behavioristiset ja kognitiiviset tieteet; 
ravinto, ruokavalioon liittyvät sairaudet ja 
häiriöt, muun muassa lihavuus ja allergiat; 
tiettyjen elintarvikkeiden ja ruokavalioiden 
terveyshyödyt; innovatiiviset 
elintarvikkeiden ja rehujen prosessointi-, 
kuljetus ja vähittäismyyntitekniikat, 
mukaan luettuina pakkausten vähentäminen 
ja elintarvikkeiden kuljetusmatkojen 
lyhentäminen; elintarvikkeiden, juomien ja 
rehujen kemiallisen ja biologisen laadun ja 
turvallisuuden parantaminen; 
elintarvikeketjun eheys, kestävyys ja 
valvonta; elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvat ja niiden 
tuottamat ympäristövaikutukset; 
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kokonaiselintarvikeketjun käsite (total food 
chain), mukaan luettuina kalat ja äyriäiset; 
jäljitettävyys.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 35
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Ruoka, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

kohta 3

• Biotieteet ja bioteknologia kestävän 
kehityksen mukaisissa tuotteissa ja 
prosesseissa, jotka eivät liity 
elintarviketuotantoon. Paremmat 
viljelykasvit, raaka-aineet, merituotteet ja 
biomassa (myös merten biologiset resurssit) 
energia ja ympäristötarkoituksiin sekä 
runsaasti lisäarvoa sisältäviin tuotteisiin, 
kuten materiaaleihin ja kemikaaleihin, 
mukaan luettuina uudet viljelyjärjestelmät, 
bioprosessit ja ”biojalostamot” (bio-
refinery); biokatalyysi; metsätalouden ja
teollisuuden tuotteet ja prosessit; ympäristön 
korjaaminen ja puhtaampi prosessointi.

• Biotieteet ja bioteknologia kestävän 
kehityksen mukaisissa tuotteissa ja 
prosesseissa, jotka eivät liity 
elintarviketuotantoon. Paremmat 
viljelykasvit, raaka-aineet, merituotteet ja 
biomassa (myös merten biologiset resurssit) 
energia ja ympäristötarkoituksiin sekä 
runsaasti lisäarvoa sisältäviin tuotteisiin, 
kuten materiaaleihin ja kemikaaleihin, 
mukaan luettuina uudet kestävät ja 
uusiutuvaan energiaan perustuvat 
viljelyjärjestelmät, bioprosessit ja 
”biojalostamot” (bio-refinery); biokatalyysi; 
metsätalouden ja teollisuuden tuotteet ja 
prosessit; ympäristön korjaaminen ja 
puhtaampi prosessointi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 36
Liite II: Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen eri ohjelmien kesken, Yhteistyö, 

Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, sarake 2

2 455 2 455; enintään 50 prosenttia tästä 
summasta käytetään bioteknologian 
hankkeisiin.

Or. en
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