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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 60
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisön tavoitteena on lujittaa yhteisön 
teollisuuden tieteellistä ja teknologista 
perustaa ja varmistaa hyvä kilpailukyky. 
Tätä varten yhteisö edistää kaikkea 
tarpeelliseksi katsottavaa tutkimustoimintaa 
erityisesti tukemalla yrityksiä, pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) mukaan 
luettuina, tutkimuskeskuksia ja 
korkeakouluja näiden tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen liittyvässä 
toiminnassa.

(1) Yhteisön tavoitteena on lujittaa yhteisön 
teollisuuden tieteellistä ja teknologista 
perustaa ja varmistaa hyvä kilpailukyky. 
Tätä varten yhteisö edistää kaikkea 
tarpeelliseksi katsottavaa tutkimustoimintaa 
erityisesti tukemalla yrityksiä, pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) mukaan 
luettuina, ei-kaupallisia tutkimuskeskuksia 
ja korkeakouluja näiden tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen liittyvässä 
toiminnassa. 
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Or. pl

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan parlamentti tukee tieteellisiä keskuksia, jotka eivät ole mukana 
minkäänlaisessa kaupallisessa toiminnassa. 

Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 61
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Julkisista varoista rahoitettava 
tutkimus tulisi kohdistaa pääasiallisesti 
tietämyksen parantamiseen ja julkisten 
tarpeiden ja ensisijaisten tavoitteiden 
täyttämiseen.

Or. it

Perustelu

Tiede ja tutkimus liitetään yhä useammin kilpailukyvyn, talouden ja teollisuuden tuloksiin ja 
hyötynäkökohtiin. Tieteellisen tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena tulisi olla tiedon 
lisääminen.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 62
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Tutkimuksen keskeinen merkitys 
kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun 
varmistajana todettiin Lissabonin Eurooppa-
neuvostossa, joka korosti osaamisen ja 
innovoinnin avainasemaa Euroopan 
taloudellisen kehityksen ja työllisyyden 
kasvun kannalta.

(2) Tutkimuksen keskeinen merkitys 
kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun 
varmistajana todettiin Lissabonin Eurooppa-
neuvostossa, joka korosti osaamisen ja 
innovoinnin avainasemaa Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ja 
työllisyyden kasvun kannalta.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 63
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Euroopan parlamentti on 
kannustanut Eurooppaa pyrkimään 
ympäristöteknologian kehittämisen ja 
soveltamisen sekä kestävän tuotannon ja 
kulutuksen johtoasemaan. Se on myös 
lukuisissa yhteyksissä korostanut 
tutkimuksen merkitystä määriteltäessä 
tapoja torjua ilmastonmuutosta. Yhteisön 
on tehtävä merkittävä määrä tutkimustyötä, 
jos teknologisen kehittämisen alalla 
halutaan edistyä tarvittavissa määrin. 
Euroopan parlamentti on myös korostanut
tarvetta ryhtyä toimiin naisten 
hyväksikäytön torjumiseksi, ja se katsoo, 
että ihmiskloonaus ei sovellu mistään 
yhteisöohjelmasta annettavan tuen tai 
rahoituksen piiriin.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 64
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, joissa otetaan huomioon kaikkiin 
yhteisön politiikan osa-alueisiin liittyvät 
tutkimustarpeet ja joilla on Euroopan 
teollisuuden, tiedeyhteisön, korkeakoulujen 
ja muiden asian liittyvien ei-kaupallisten
tahojen laaja tuki.

Or. pl
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Perustelu

On tärkeää, että Euroopan parlamentti tukee tieteellisiä keskuksia, jotka eivät ole mukana 
minkäänlaisessa kaupallisessa toiminnassa. 

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 65
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Tutkimus- ja innovointivalmiuksia olisi 
parannettava kaikkialla Euroopassa, ja olisi 
huolehdittava siitä, että valmiuksia käytetään 
optimaalisesti.

(10) Tutkimus- ja innovointivalmiuksia olisi 
parannettava kaikkialla Euroopassa, ja olisi 
huolehdittava siitä, että valmiuksia käytetään 
optimaalisesti. Tässä yhteydessä olisi 
harkittava tutkimuksen ja kehittämisen 
seitsemännestä puiteohjelmasta pk-
yrityksille annettavan EU-tuen 
vapauttamista yritysverosta.  

Or. fr

Perustelu

Innovointivalmiuksien optimaalinen käyttö voi luoda yhteisön tasolla myös uusia 
verotuksellisia ideoita.
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Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 66
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Amsterdamin sopimukseen liitetty 
pöytäkirja eläinten suojelusta ja 
hyvinvoinnista huomioiden olisi edistettävä 
ja tehostettava vaihtoehtoisten 
testausmenetelmien ja erityisesti muiden 
kuin eläinkokeisiin perustuvien 
menetelmien kehittämistä koskevaa 
tutkimusta kaikilla tutkimusalueilla 
eläinten käytön vähentämiseksi 
tutkimuksessa ja testauksessa ja lopulta sen 
korvaamiseksi muilla menetelmillä.

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehdyssä pöytäkirjassa vaaditaan yhteisöä ja 
jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota eläinten hyvinvointia koskeviin vaatimuksiin 
politiikkoja laatiessaan ja toteuttaessaan tutkimuspolitiikka mukaan lukien. Eläinkokeille 
vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen ja validointi on kuudennen ympäristöä koskevan 
yhteisön toimintaohjelman 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukainen ensisijainen 
tavoite. Lisäksi neuvoston direktiivin 86/609/ETY 23 artiklassa kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita kannustamaan vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä koskevaa tutkimusta.  
Näin ollen tekstiin tulisi erityisesti lisätä tavoite edistää ja tehostaa muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvien menetelmien ja vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä kosmeettisia valmisteita 
koskevassa neuvoston direktiivissä 76/768/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, esitetyt 
vaatimukset huomioiden sekä ottaen huomioon kemikaaleja koskevasta asetuksesta tehdyssä 
ehdotuksessa mainittu tavoite edistää muihin kuin eläinkokeisiin perustuvaa testausta.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 67
Johdanto-osan 12 kappale

(12) ”Yhteistyö”-osiossa olisi tuettava 
kaikenlaajuista valtioiden rajat ylittävää 
yhteistyötä, joka toteutetaan missä tahansa 

(12) ”Yhteistyö”-osiossa olisi tuettava 
kaikenlaajuista valtioiden rajat ylittävää 
yhteistyötä, joka toteutetaan missä tahansa 
Euroopan unionin sisällä tai unionin 
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Euroopan unionin sisällä tai unionin 
ulkopuolisten osapuolten kanssa tietyillä 
aihealueilla, jotka sijoittuvat sellaisille 
osaamisen ja teknologian kehittymisen 
kannalta keskeisille aloille, joilla on tuettava 
ja lisättävä tutkimusta, jotta pystyttäisiin 
vastaamaan Euroopan kohtaamiin 
sosiaalisiin ja taloudellisiin sekä ympäristöä 
ja teollisuutta koskeviin haasteisiin.

ulkopuolisten osapuolten kanssa tietyillä 
aihealueilla, jotka sijoittuvat sellaisille 
osaamisen ja teknologian kehittymisen 
kannalta keskeisille aloille, joilla on tuettava 
ja lisättävä tutkimusta, jotta pystyttäisiin 
vastaamaan Euroopan kohtaamiin 
sosiaalisiin ja taloudellisiin sekä ympäristöä, 
kansanterveyttä ja teollisuutta koskeviin 
haasteisiin.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 68
Johdanto-osan 14 kappale

(14) ”Ihmiset”-osion toimilla olisi 
edistettävä yksittäisten ihmisten ryhtymistä 
tutkijoiksi, kannustettava eurooppalaisia 
tutkijoita jäämään Eurooppaan, houkuteltava 
tutkijoita koko muusta maailmasta 
Eurooppaan sekä tehtävä Euroopasta 
kiinnostavampi työskentelypaikka parhaille 
tutkijoille.

(14) ”Ihmiset”-osion toimilla olisi 
edistettävä yksittäisten ihmisten ryhtymistä 
tutkijoiksi, kannustettava eurooppalaisia 
tutkijoita jäämään Eurooppaan, houkuteltava 
tutkijoita koko muusta maailmasta 
Eurooppaan sekä tehtävä Euroopasta 
kiinnostavampi työskentelypaikka parhaille 
tutkijoille. Tässä yhteydessä yhteisön olisi 
harkittava verotuksen 
yhdenmukaistamistoimenpiteiden 
laajentamista kattamaan tutkijat. 

Or. fr

Perustelu

Unionissa ollaan perustellusti huolissaan aivovuodosta Aasiaan ja Amerikkaan, missä 
olosuhteet ovat houkuttelevammat.  Neuvosto voisi varmasti ryhtyä toteuttamaan erityisiä 
tutkijoille suunnattuja verotuksen yhdenmukaistamistoimenpiteitä niin yksityisellä kuin 
julkisella sektorilla.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 69
Johdanto-osan 15 kappale
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(15) ”Valmiudet”-osion toimilla olisi 
optimoitava tutkimusinfrastruktuurien käyttö 
ja kehittäminen, parannettava pk-yritysten 
innovointivalmiuksia sekä niiden 
mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusta, 
tuettava alueellisten tutkimuslähtöisten 
klusterien kehittämistä, vapautettava EU:n 
lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden 
täysi tutkimuspotentiaali, lähennettävä 
tiedettä ja yhteiskuntaa keskenään, jotta 
tiede ja teknologia voitaisiin integroida 
sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan sekä toteutettava 
kansainvälistä yhteistyötä tukevia 
horisontaalisia toimia ja toimenpiteitä.

(15) ”Valmiudet”-osion toimilla olisi 
optimoitava tutkimusinfrastruktuurien käyttö 
ja kehittäminen, yksinkertaistettava pääsyä 
tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen 
puiteohjelman piiriin, levitettävä enemmän 
tietoa puiteohjelman toimista, parannettava 
pk-yritysten innovointivalmiuksia sekä 
niiden mahdollisuuksia hyödyntää 
tutkimusta, tuettava alueellisten 
tutkimuslähtöisten klusterien kehittämistä, 
vapautettava EU:n lähentymisalueiden ja 
syrjäisimpien alueiden täysi 
tutkimuspotentiaali, lähennettävä tiedettä ja 
yhteiskuntaa keskenään, jotta tiede ja 
teknologia voitaisiin integroida 
sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan sekä toteutettava 
kansainvälistä yhteistyötä tukevia 
horisontaalisia toimia ja toimenpiteitä.

Or. fr

Perustelu

Tavoitteiden toteutumista edistetään yksinkertaistamalla tutkimuksen ja kehittämisen 
seitsemännen puiteohjelman piiriin pääsyä koskevia menettelyjä.
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Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 70
Johdanto-osan 15 kappale

(15) ”Valmiudet”-osion toimilla olisi 
optimoitava tutkimusinfrastruktuurien käyttö 
ja kehittäminen, parannettava pk-yritysten 
innovointivalmiuksia sekä niiden 
mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusta, 
tuettava alueellisten tutkimuslähtöisten 
klusterien kehittämistä, vapautettava EU:n 
lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden 
täysi tutkimuspotentiaali, lähennettävä 
tiedettä ja yhteiskuntaa keskenään, jotta 
tiede ja teknologia voitaisiin integroida 
sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan sekä toteutettava 
kansainvälistä yhteistyötä tukevia 
horisontaalisia toimia ja toimenpiteitä.

(15) ”Valmiudet”-osion toimilla olisi 
optimoitava tutkimusinfrastruktuurien käyttö 
ja kehittäminen, parannettava pk-yritysten 
innovointivalmiuksia sekä niiden 
mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusta, 
tuettava alueellisten ja paikallisten
tutkimuslähtöisten klusterien kehittämistä, 
vapautettava EU:n lähentymisalueiden ja 
syrjäisimpien alueiden, paikalliskeskukset 
mukaan lukien, täysi tutkimuspotentiaali, 
lähennettävä tiedettä ja yhteiskuntaa 
keskenään, jotta tiede ja teknologia voitaisiin 
integroida sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan sekä toteutettava 
kansainvälistä yhteistyötä tukevia 
horisontaalisia toimia ja toimenpiteitä.

Or. pl

Perustelu

Olisi painotettava paikalliskeskusten ja erityisesti unionin syrjäisimmillä alueilla sijaitsevien 
keskusten kehittämistä. 

Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 71
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 

(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 
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seitsemännen puiteohjelman merkitys 
Lissabonin strategian elvyttämisen kannalta, 
on erittäin tärkeää kaksinkertaistaa EU:n 
tutkimusbudjetti. 

seitsemännen puiteohjelman merkitys 
pyrkimyksille löytää ilmastonmuutosta ja 
kestävää kehitystä koskevia ratkaisuja, 
väestön terveys Euroopassa ja Lissabonin 
strategian elvyttäminen, on erittäin tärkeää 
kaksinkertaistaa EU:n tutkimusbudjetti. 

Or. it

Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 72
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Tässä puiteohjelmassa tuettavissa 
tutkimustoimissa olisi noudatettava eettisiä 
perusperiaatteita, joihin kuuluvat Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät eettiset 
perusperiaatteet. Puiteohjelmassa on otettu 
ja otetaan myös jatkossa huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot.

(25) Tässä puiteohjelmassa tuettavissa 
tutkimustoimissa olisi noudatettava eettisiä 
perusperiaatteita, joihin kuuluvat Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sekä 
Amsterdamin sopimukseen liitettyyn 
eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevaan 
pöytäkirjaan sisältyvät eettiset 
perusperiaatteet. Puiteohjelmassa on otettu 
ja otetaan myös jatkossa huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan tulisi käsittää myös eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehtyyn pöytäkirjaan 
sisältyvät eettiset perusperiaatteet. Näistä periaatteista johtuvat käytännön seuraukset on 
huomioitava kaikessa puiteohjelmasta tuettavassa tutkimustoiminnassa myös eettisiä 
kysymyksiä koskeva komission arviointiprosessi huomioiden.

Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 73
Johdanto-osan 25 kappale
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(25) Tässä puiteohjelmassa tuettavissa 
tutkimustoimissa olisi noudatettava eettisiä 
perusperiaatteita, joihin kuuluvat Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät eettiset 
perusperiaatteet. Puiteohjelmassa on otettu 
ja otetaan myös jatkossa huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot.  

(25) Tässä puiteohjelmassa tuettavissa 
tutkimustoimissa olisi noudatettava eettisiä 
perusperiaatteita, joihin kuuluvat Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan, 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä 
tehtyyn Euroopan neuvoston 
yleissopimukseen sekä Unescon ihmisen 
geeniperimää ja ihmisoikeuksia koskevaan 
yleismaailmalliseen julistukseen sisältyvät 
eettiset perusperiaatteet. 

Or. it

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 74
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Tässä puiteohjelmassa tuettavissa 
tutkimustoimissa olisi noudatettava eettisiä 
perusperiaatteita, joihin kuuluvat Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät eettiset 
perusperiaatteet. Puiteohjelmassa on otettu 
ja otetaan myös jatkossa huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot. 

(25) Tässä puiteohjelmassa tuettavien 
tutkimustoimien olisi ensisijaisesti oltava 
hyödyksi ihmisille, ja niissä olisi 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita, joihin 
kuuluvat Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan sisältyvät eettiset 
perusperiaatteet. Puiteohjelmassa on otettu 
ja otetaan myös jatkossa huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot.

Or. pl

Perustelu

Tutkimustoimien ei pitäisi lisätä unionin kansalaisten työttömyyttä eikä olla vahingoksi 
ihmiselle kloonauksen ja sikiötutkimuksen tapaan.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 75
Johdanto-osan 27 kappale
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(28) Olisi myös toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi sekä ryhdyttävä tarvittaessa 
toimiin menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärin käytettyjen varojen 
perimiseksi takaisin Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta 18 
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95[8], 
komission paikan päällä suorittamista 
tarkastuksista ja todentamisista Euroopan 
yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien 
petosten ja muiden väärinkäytösten 
estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 
annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2185/96[9] sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1073/1999[10] 
mukaisesti.

(28) Olisi myös toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet myönnettyjen tukien 
tehokkuuden ja varojen käytön 
tarkastamiseksi ja väärinkäytösten ja 
petosten estämiseksi sekä ryhdyttävä 
tarvittaessa toimiin menetettyjen, 
aiheettomasti maksettujen tai väärin 
käytettyjen varojen perimiseksi takaisin 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95[8], komission paikan päällä
suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten ja muiden 
väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä 
marraskuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96[9] 
sekä Euroopan petostentorjuntaviraston 
(OLAF) tutkimuksista 25 päivänä 
toukokuuta 1999 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999[10] mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Julkista rahoitusta myönnettäessä on toivottavaa varmistaa tutkimustyölle myönnetyn 
rahoituksen tehokkuus. 
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Tarkistuksen esittäjä: Dorette Corbey

Tarkistus 76
2 artiklan 2 kohta

(2) Yhteistyö: tuetaan kaikenlaajuisia 
tutkimustoimia, jotka toteutetaan 
valtioiden rajat ylittävänä 
yhteistyönä seuraavilla aihealueilla:

a) Terveys

b) Elintarvikkeet, maatalous ja 
bioteknologia

(c) Tieto- ja viestintätekniikka

d) Nanotieteet, nanoteknologia, 
materiaalit ja uudet 
tuotantoteknologiat

(e) Energia
f) Ympäristö (mukaan luettuna 

ilmastonmuutos)

g) Liikenne (mukaan luettuna ilmailu)
h) Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 

humanistiset tieteet
i) Turvallisuus ja avaruus.

(2) Yhteistyö: tuetaan kaikenlaajuisia 
tutkimustoimia, jotka toteutetaan 
valtioiden rajat ylittävänä 
yhteistyönä seuraavilla aihealueilla:

(a) Terveys ja elintarvikkeet mukaan 
luettuna sosiaaliset näkökohdat 
sekä tieto- ja viestintätekniikan 
soveltaminen; sairauksien hoitoa ja 
ehkäisyä koskeva tutkimus mukaan 
luettuna yhteydet 
ympäristötekijöihin ja 
ravitsemusmalleihin, huomion 
kiinnittäminen väheksyttyihin 
sairauksiin ja ensisijaisten 
lääkkeiden kehittäminen

(b) Innovatiivinen teknologia mukaan 
luettuna bioteknologia, tieto- ja 
viestintätekniikka, nanotieteet, 
nanoteknologia, materiaalit ja uudet 
tuotantoteknologiat

(c) Energia, energiatehokkuus ja 
liikenne (mukaan luettuna ilmailu)

(d) Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos), maatalous ja 
kalastus

(e) Turvallisuus ja avaruus.

Or. nl

Perustelu

Artiklaan ehdotettujen edellä mainittujen tarkistusten tarkoituksena on varmistaa, että 
keskitytään selkeästi rajattuun määrään aihealueita: terveys ja elintarvikkeet, innovatiivinen 
teknologia, ympäristö ja maatalous, energia ja liikenne sekä turvallisuus. Aihealueet on 
yhdistetty toisiinsa, jotta niiden välinen keskinäinen yhteys tulisi esille. 
Mielestäni on tarpeetonta mainita erikseen tieto- ja viestintätekniikkaa, koska tämä aihealue 
sisältyy myös Valmiudet-osaan. Yhteistyö-osassa on tuettava kaikenlaisen tekniikan 
kehittämistä tieto- ja viestintätekniikka mukaan lukien. Uskon olevan tarpeetonta korostaa 
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erityisesti tieto- ja viestintätekniikan tukemista, koska kyseinen ala on dynaaminen ja 
elinvoimainen eikä ole tarpeen, että unioni tukee sitä.
Yhteiskunta- ja taloustieteistä sekä humanistisista tieteistä ei tarvita erillistä mainintaa, koska 
tällä lähestymistavalla on sama merkitys kaikissa osissa.
Samoin on tärkeää, että kalastukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Jos nämä tarkistukset hyväksytään, on koko ehdotusta tarkistettava tämän mukaisesti, jotta 
aihepiirit yhdistettäisiin toisiinsa oikein (tarkistuksen poikittaisvaikutus).

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 77
2 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) Terveys (a) Terveys mukaan lukien lasten terveys ja 
MICE-ohjelman (Lääketutkimuksia 
Euroopan lasten hyväksi) perustaminen 
lastensairauksien hoidossa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen (EY) 
N:o …/…, jolla muutetaan neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1768/92, nojalla sekä 
direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 nojalla

Or. fr

Perustelu

On tärkeää korostaa Euroopan parlamentin puoltavaa kantaa MICE-ohjelman 
perustamiseksi tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 78
2 artiklan 2 kohdan h alakohta

h) Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 
humanistiset tieteet

(h) Tiede mukaan lukien humanistiset 
tieteet

Or. pl
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Perustelu

Ehdotus on yksinkertaisempi ja samalla se kattaa kaikki tieteenalat. 

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 79
2 artiklan 4 kohta

(4) Ihmiset: lisätään sekä määrällisesti että 
laadullisesti Euroopan inhimillisiä 
voimavaroja tutkimuksen ja teknologian 
alalla.

(4) Ihmiset: lisätään sekä määrällisesti että 
laadullisesti Euroopan inhimillisiä 
voimavaroja tutkimuksen ja teknologian 
alalla. Tässä yhteydessä yhteisön olisi 
harkittava verotuksen 
yhdenmukaistamistoimenpiteiden 
laajentamista kattamaan tutkijat.

Or. fr

Perustelu

Unionissa ollaan perustellusti huolissaan aivovuodosta Aasiaan ja Amerikkaan, missä 
olosuhteet ovat houkuttelevammat. Neuvosto voisi varmasti ryhtyä toteuttamaan erityisiä 
tutkijoille suunnattuja verotuksen yhdenmukaistamistoimenpiteitä niin yksityisellä kuin 
julkisella sektorilla.

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 80
2 artiklan 5 kohta

(5) Valmiudet: tuetaan eurooppalaisten 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien kannalta 
keskeisiä osatekijöitä, kuten 
tutkimusinfrastruktuureja, alueellisia 
tutkimuslähtöisiä klustereita, EU:n 
lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden 
tutkimuspotentiaalin kehittämistä täyteen 
mittaansa, pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) hyödyttävää tutkimusta, 
tieteen ja yhteiskunnan suhteisiin liittyvien 
kysymysten tarkastelua sekä kansainväliseen 

(5) Valmiudet: tuetaan eurooppalaisten 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien kannalta 
keskeisiä osatekijöitä, kuten 
tutkimusinfrastruktuureja, alueellisia 
tutkimuslähtöisiä klustereita, EU:n 
lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden 
sekä paikallisten tutkimuskeskusten
tutkimuspotentiaalin kehittämistä täyteen 
mittaansa, pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) hyödyttävää tutkimusta, 
tieteen ja yhteiskunnan suhteisiin liittyvien 
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yhteistyöhön liittyviä horisontaalisia toimia.  kysymysten tarkastelua sekä kansainväliseen 
yhteistyöhön liittyviä horisontaalisia toimia 
ja tutkijavaihtojen avustamista unionin 
syrjäisimmillä alueilla.

Or. pl

Perustelu

Olisi kiinnitettävä huomiota unionin syrjäisimmillä alueilla sijaitsevien tutkimuskeskusten 
yhteistyö- ja tutkijavaihtotarpeisiin. 

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 81
6 artikla

Kaikessa seitsemänteen puiteohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita.

Kaiken seitsemänteen puiteohjelmaan 
kuuluvan tutkimustoiminnan on
hyödytettävä ihmisiä ja heidän kehitystään 
ja siinä on noudatettava eettisiä 
perusperiaatteita.

Or. pl

Perustelu

Yhteisön rahoittamien tutkimustoimien ei pitäisi lisätä työttömyyttä eikä olla vahingoksi 
ihmiselle kloonauksen ja sikiötutkimuksen tapaan.

Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 82
6 artikla

Kaikessa seitsemänteen puiteohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita.

Kaikessa seitsemänteen puiteohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita, joihin 
kuuluvat Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan, ihmisoikeuksista ja 
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biolääketieteestä tehtyyn Euroopan 
neuvoston yleissopimukseen ja Unescon 
ihmisen geeniperimää ja ihmisoikeuksia 
koskevaan yleismaailmalliseen julistukseen 
sisältyvät periaatteet.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 83
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 2009
ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella
tästä puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
väliarvioinnin, jossa tarkastellaan käynnissä 
olevien tutkimustoimien laatua sekä 
edistymistä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, ja jonka yhteydessä 
laaditaan riippumaton raportti. 

Or. pt

Perustelu

Koska tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ohjelma muuttuu jatkuvasti on seitsemättä 
puiteohjelmaa valvottava tarkemmin.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 84
Liite I, osa I, otsikko Yhteistyö, 3 kohta

EU:n toimia toteutetaan seuraavilla 
yhdeksällä aihe-alueella:

EU:n toimia toteutetaan seuraavilla 
kymmenellä aihe-alueella:

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa johdonmukaisuus jäljempänä seuraavan 
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tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 85
Liite I, osa I, otsikko Yhteistyö, 3 kohta, 1 alakohta

(1) Terveys (1) Terveys mukaan lukien lasten terveys ja 
MICE-ohjelman (Lääketutkimuksia 
Euroopan lasten hyväksi) perustaminen 
lastensairauksien hoidossa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen (EY) 
N:o …/…, jolla muutetaan neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1768/92, nojalla sekä 
direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 nojalla

Or. fr

Perustelu

On tärkeää korostaa Euroopan parlamentin puoltavaa kantaa MICE-ohjelman 
perustamiseksi tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 86
Liite I, osa I, otsikko Yhteistyö, 3 kohta, 9 a kohta (uusi)

(9 a) Järjestelmän luominen luovan 
portaan ja teollisuuden välistä 
kanssakäymistä varten.

Or. fr

Perustelu

Unionissa on yleistä, että eurooppalaiset tutkijat tai yrittäjät eivät viimeistele innovaatioitaan. 
Rakenteellisista, taloudellisista tai muista syistä johtuen luovalla portaalla ei ole valmiuksia 
kehittää tuotettaan loppuun asti. Tämä on valitettavaa haaskausta, koska monissa tapauksissa 
luova taho ei tiedä kenen puoleen kääntyä, jotta tämän luoma prosessi voitaisiin sisällyttää 
laajempaan tutkimukseen tai muuntaa se käytännön teolliseksi sovellukseksi. Unionin on 
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rakennettava tarvittavat yhteydet luovan portaan ja teollisuuden välille. 

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 87
Liite I, osa I, otsikko Yhteistyö, 5 kohta

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
sijoittuvat useille eri aihealueille. Tällaisia 
voivat olla muun muassa meritieteet ja -
teknologiat.

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
sijoittuvat useille eri aihealueille. Tällaisia 
voivat olla muun muassa meritieteet ja -
teknologiat. Toiminta perustuu 
koordinointiin ja sellaisten tulosten 
saavuttamiseen, joiden avulla voidaan 
suunnitella asianomaisen alan EU-
politiikkaa.

Or. pt

Perustelu

Unionin tulisi luoda oma meritieteiden ja -teknologian EU-politiikka.

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 88
Liite I, osa I, otsikko Yhteistyö, 5 a kohta (uusi)

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) ja erityisesti tietoon perustuvien 
pk-yritysten osallistuminen on 
varmistettava käytännön tukitoimenpiteillä 
sekä saavutettujen tavoitteiden 
määrällisellä ja laadullisella seurannalla. 

Or. pt

Perustelu

Pk-yritysten ensisijainen asema innovaatiossa ja kilpailukyvyn parantamisessa huomioiden 
on puiteohjelmassa varmistettava näiden osallisuus ja sen arviointi.
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Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 89
Liite I, osa I, otsikko Yhteistyö, 5 b kohta (uusi)

Tukea on annettava aloitteille, joiden 
tavoitteena on edistää tieteellistä 
vuoropuhelua ja levittää tuloksia 
mahdollisimman suurelle yleisölle 
tiedeyhteisön ulkopuolella pyrkien näin 
vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan 
asemaa tutkimuksessa. Sukupuolten 
välisen tasa-arvon ulottuvuutta on 
edistettävä kaikilla tutkimuksen tasoilla.

Or. pt

Perustelu
On kehitettävä tietoon perustuvaa yhteiskuntaa, missä naisten tuomia mahdollisuuksia on 
hyödynnettävä mahdollisimman paljon. 

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 90
Liite, I osa I, otsikko Yhteistyö, 7 kohta

Erityisesti teollisuuden kannalta tärkeitä 
tutkimusaiheita valittaessa on nojauduttu 
muiden lähteiden ohella eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen tekemään työhön. 
Teknologiayhteisöjä on perustettu aloilla, 
joilla Euroopan kilpailukyky, talouskasvu ja 
hyvinvointi edellyttävät tutkimuksen ja 
teknologian merkittävää edistymistä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
Eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat 
koonneet teollisuuden johdolla yhteen 
yksittäisten alojen sidosryhmiä 
määrittelemään ja toteuttamaan kunkin alan 
strategisia tutkimuslinjauksia.  Tämän 
puiteohjelman avulla pyritään edistämään 
näiden strategisten tutkimuslinjausten 
toteuttamista niissä tapauksissa, joissa 
niistä saadaan aidosti lisäarvoa Euroopan 
tasolla.

Erityisesti teollisuuden kannalta tärkeitä 
tutkimusaiheita valittaessa on nojauduttu 
muiden lähteiden ohella eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen tekemään työhön. 
Teknologiayhteisöjä on perustettu aloilla, 
joilla Euroopan kilpailukyky, talouskasvu ja 
hyvinvointi edellyttävät tutkimuksen ja 
teknologian merkittävää edistymistä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
Eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat 
koonneet teollisuuden johdolla yhteen 
yksittäisten alojen sidosryhmiä 
määrittelemään ja toteuttamaan kunkin alan 
strategisia tutkimuslinjauksia. 
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Or. pt

Perustelu

Puiteohjelman tehtävänä ei ole palvella teollisuuden strategisia tutkimuslinjauksia.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 91
I liite, I osa, otsikko Yhteistyö, 10 kohta

Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja tutkimustulosten siirtoa muun 
muassa päätöksentekijöiden käyttöön, jotta 
tieto EU:ssa tehtävän tutkimuksen tuloksista 
leviäisi paremmin ja tuloksia 
hyödynnettäisiin tehokkaammin. Tähän 
pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumistoimia, seminaareja ja muita 
tapahtumia, käyttämällä apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita sekä ylläpitämällä tiedotus- ja 
sähköisiä palveluja, erityisesti CORDIS-
sivustoa. Innovointia tukevia toimia 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovaatioita 
koskevassa ohjelmassa. Lisäksi tukea 
annetaan aloitteille, joiden tavoitteena on 
saada aikaan tieteellisiä kysymyksiä ja 
tutkimustuloksia koskevaa vuoropuhelua 
tiedeyhteisön ulkopuolisen suuren yleisön 
kanssa. Niin ikään tuetaan tiedeviestinnän ja 
-kasvatuksen alalla toteutettavia toimia. 
Toimissa otetaan huomioon eettiset 
periaatteet sekä sukupuolinäkökohdat. 

Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja tutkimustulosten siirtoa muun 
muassa päätöksentekijöiden käyttöön, jotta 
tieto EU:ssa tehtävän tutkimuksen tuloksista 
leviäisi paremmin ja tuloksia 
hyödynnettäisiin tehokkaammin. Tähän 
pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumistoimia, seminaareja ja muita 
tapahtumia, käyttämällä apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita sekä ylläpitämällä tiedotus- ja 
sähköisiä palveluja, erityisesti CORDIS-
sivustoa. Innovointia tukevia toimia 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovaatioita 
koskevassa ohjelmassa. Lisäksi tukea 
annetaan aloitteille, joiden tavoitteena on 
saada aikaan tieteellisiä kysymyksiä ja 
tutkimustuloksia koskevaa vuoropuhelua 
tiedeyhteisön ulkopuolisen suuren yleisön 
kanssa. Niin ikään tuetaan tiedeviestinnän ja 
-kasvatuksen alalla toteutettavia toimia. 
Kaikilla asianomaisilla tutkimuksen 
aihealueilla otetaan asianmukaisesti ja 
laaja-alaisesti huomioon eettiset periaatteet, 
käytettävyyskysymykset sekä 
sukupuolinäkökohdat.

Or. en

Perustelu

Uusi teknologia saattaa luoda uusia esteitä lukuisille unionin kansalaisille. Jos nämä tekijät 
huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, voidaan teknologian täydellinen käytettävyys varmistaa 
vähäisin investoinnein (yleensä 2–4 prosenttia kunkin uuden hankkeen kokonaisbudjetista).
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Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 92
Liite I, osa I, otsikko Yhteiset teknologia-aloitteet, 1 kohta

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että on 
perusteltua muodostaa pitkällä aikavälillä 
toimivia julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään pääasiassa 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn alan 
tutkimuksesta, yhdistetään yksityisen 
sektorin investointeja sekä kansallista ja 
EU:n antamaa julkista rahoitusta, mukaan 
luettuina tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset sekä Euroopan investointipankin 
lainarahoitus.  Yhteisistä teknologia-
aloitteista päätetään perustamissopimuksen 
171 artiklan nojalla (tähän voi kuulua myös 
yhteisyrityksen perustaminen) tai 
perustamissopimuksen 166 artiklan 
mukaisesti tehtyjen erityisohjelmapäätösten 
nojalla.

Joissakin harvahkoissa tapauksissa TTK-
tavoite on niin laaja ja tarvittavien 
voimavarojen määrä niin suuri, että on 
perusteltua muodostaa pitkällä aikavälillä 
toimivia julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia yhteisten 
teknologia-aloitteiden muodossa. Näissä 
aloitteissa, jotka käynnistetään pääasiassa 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työn 
pohjalta ja jotka kattavat yhden tai 
muutaman valikoidun osa-alueen tietyn alan 
tutkimuksesta, yhdistetään yksityisen 
sektorin investointeja sekä kansallista ja 
EU:n antamaa julkista rahoitusta, mukaan 
luettuina tutkimuspuiteohjelmasta annettavat 
avustukset sekä Euroopan investointipankin 
lainarahoitus.  Yhteisistä teknologia-
aloitteista päätetään perustamissopimuksen 
171 artiklan nojalla (tähän voi kuulua myös 
yhteisyrityksen perustaminen) tai 
perustamissopimuksen 166 artiklan 
mukaisesti tehtyjen erityisohjelmapäätösten 
nojalla. Neuvoston on hyväksyttävä 
erillisellä päätöksellä jokainen yhteinen 
teknologia-aloite sen varmistamiseksi, että 
eri jäsenvaltioita kohdellaan taloudelliselta 
ja teknologian kannalta 
oikeudenmukaisesti. 

Or. pt

Perustelu

Tämänkaltaisten rakenteiden tukeminen ei saa johtaa jäsenvaltioiden välisten taloudellisten 
ja teknologisten erojen kasvamiseen.
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Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 93
Liite I, osa I, otsikko Yhteiset teknologia-aloitteet, 3 kohta

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten 
hyvin yhteiset teknologia-aloitteet ovat 
kaiken kaikkiaan sopusoinnussa ja 
koordinoituja samoilla aloilla toteutettavien 
kansallisten ohjelmien ja hankkeiden kanssa.

Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten 
ja tutkimuslaitosten osallistumiseen 
tällaisiin aloitteisiin sekä siihen, miten 
hyvin yhteiset teknologia-aloitteet ovat 
kaiken kaikkiaan sopusoinnussa ja 
koordinoituja samoilla aloilla toteutettavien 
kansallisten ohjelmien ja hankkeiden kanssa 

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten osallistuminen yhteisiin teknologia-aloitteisiin on erittäin tärkeää. Yhtä suurta 
merkitystä on kuitenkin myös tutkimuslaitosten osallistumisella aloitteisiin, jotta valtion 
rahoittama tutkimus ei hyödyttäisi ainoastaan teollisuuden vaan myös yhteiskunnan tarpeita 
ja yleistä etua. Muutoin teollisuuden johtamat yhteiset teknologia-aloitteet saattavat 
esimerkiksi laiminlyödä liikenneturvallisuutta kuljettajien mukavuuden ja suoritustason 
parantamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 94
Liite I, osa I, otsikko Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta, 2 luetelmakohta

• kullakin aihealueella toteutettavat erityiset 
yhteistyötoimet, jotka toteutetaan 
kohdennetusti kolmansien maiden kanssa 
siinä tapauksessa, että molemmat osapuolet 
ovat kiinnostuneita tekemään tiettyihin 
aiheisiin liittyvää yhteistyötä. Nämä toimet 
liittyvät läheisesti EU:n ja asianomaisten 
maiden tai maaryhmien kahdenvälisiin 
yhteistyösopimuksiin tai monenväliseen 
vuoropuheluun, ja ne ovat ensisijaisia 
välineitä EU:n ja näiden maiden välisen 
yhteistyön toteuttamisessa. Toimia ovat 
erityisesti seuraavat: toimet, joiden 
tavoitteena on parantaa ehdokasmaiden sekä 
EU:n naapurimaiden tutkimusvalmiuksia; 
kehitysmaille ja nousevan talouden maille 
suunnatut yhteistyötoimet, joissa keskitytään 

kullakin aihealueella toteutettavat erityiset 
yhteistyötoimet, jotka toteutetaan 
kohdennetusti kolmansien maiden kanssa 
siinä tapauksessa, että molemmat osapuolet 
ovat kiinnostuneita tekemään tiettyihin 
aiheisiin liittyvää yhteistyötä. Nämä toimet 
liittyvät läheisesti EU:n ja asianomaisten 
maiden tai maaryhmien kahdenvälisiin 
yhteistyösopimuksiin tai monenväliseen 
vuoropuheluun, ja ne ovat ensisijaisia 
välineitä EU:n ja näiden maiden välisen 
yhteistyön toteuttamisessa. Toimia ovat 
erityisesti seuraavat: toimet, joiden 
tavoitteena on parantaa ehdokasmaiden sekä 
EU:n naapurimaiden tutkimusvalmiuksia; 
kehitysmaille ja nousevan talouden maille 
suunnatut yhteistyötoimet, joissa keskitytään 
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niiden erityistarpeisiin muun muassa 
terveyden, maatalouden, kalastuksen ja 
ympäristön aloilla ja jotka toteutetaan näiden 
maiden valmiuksia vastaavin rahoitusehdoin.

niiden erityistarpeisiin muun muassa 
terveyden, maatalouden, kalastuksen, 
liikenteen, viestinnän ja ympäristön aloilla 
ja jotka toteutetaan näiden maiden 
valmiuksia vastaavin rahoitusehdoin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä kohtaan liikenne ja viestintä kansainvälisen yhteistyön mahdollisiksi aloiksi, 
koska monissa kehitysmaissa ja nousevan talouden maissa ei ole tarvittavaa infrastruktuuria, 
minkä johdosta maat eristäytyvät. Liikenneväylien ja sähköisten yhteyksien luominen näihin 
maihin hyödyttää paitsi kyseisiä maita vähentäen niiden eristyneisyyttä myös Euroopan 
teollisuutta, joka pystyy osallistumaan maiden infrastruktuurin kehittämiseen.

Tarkistuksen esittäjä: Dorette Corbey

Tarkistus 95
Liite I, osa I, otsikko Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta, 2 luetelmakohta

• kullakin aihealueella toteutettavat erityiset 
yhteistyötoimet, jotka toteutetaan 
kohdennetusti kolmansien maiden kanssa 
siinä tapauksessa, että molemmat osapuolet 
ovat kiinnostuneita tekemään tiettyihin 
aiheisiin liittyvää yhteistyötä. Nämä toimet 
liittyvät läheisesti EU:n ja asianomaisten 
maiden tai maaryhmien kahdenvälisiin 
yhteistyösopimuksiin tai monenväliseen 
vuoropuheluun, ja ne ovat ensisijaisia 
välineitä EU:n ja näiden maiden välisen 
yhteistyön toteuttamisessa. Toimia ovat 
erityisesti seuraavat: toimet, joiden 
tavoitteena on parantaa ehdokasmaiden sekä 
EU:n naapurimaiden tutkimusvalmiuksia; 
kehitysmaille ja nousevan talouden maille 
suunnatut yhteistyötoimet, joissa keskitytään 
niiden erityistarpeisiin muun muassa 
terveyden, maatalouden, kalastuksen ja 
ympäristön aloilla ja jotka toteutetaan näiden 
maiden valmiuksia vastaavin rahoitusehdoin.

• kullakin aihealueella toteutettavat erityiset 
yhteistyötoimet, jotka toteutetaan 
kohdennetusti kolmansien maiden kanssa 
siinä tapauksessa, että molemmat osapuolet 
ovat kiinnostuneita tekemään tiettyihin 
aiheisiin liittyvää yhteistyötä. Nämä toimet 
liittyvät läheisesti EU:n ja asianomaisten 
maiden tai maaryhmien kahdenvälisiin 
yhteistyösopimuksiin tai monenväliseen 
vuoropuheluun, ja ne ovat ensisijaisia 
välineitä EU:n ja näiden maiden välisen 
yhteistyön toteuttamisessa. Toimia ovat 
erityisesti seuraavat: toimet, joiden 
tavoitteena on parantaa ehdokasmaiden sekä 
EU:n naapurimaiden tutkimusvalmiuksia; 
kehitysmaille ja nousevan talouden maille 
suunnatut yhteistyötoimet, joissa keskitytään 
niiden erityistarpeisiin muun muassa 
terveyden, erityisesti harvinaisten ja 
väheksyttyjen sairauksien, maatalouden, 
kalastuksen ja ympäristön aloilla ja jotka 
toteutetaan näiden maiden valmiuksia 
vastaavin rahoitusehdoin.
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Or. nl

Perustelu

Harvinaisiin ja väheksyttyihin sairauksiin on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 96
Liite I, osa I, otsikko Kansainvälinen yhteistyö, 1 kohta, 2 a luetelmakohta (uusi)

• Euroopan unionin toteuttamat 
erityistoimenpiteet kehitysmaiden 
auttamiseksi niiden rasitteena olevien 
nykyisten vakavien ongelmien 
selvittämiseksi erityisesti lääketieteen, 
rokotteiden ja taudinmäärityksen 
innovoinnin puute huomioiden.
Euroopan unionin on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimiin innovoinnin 
vauhdittamiseksi huomioiden erityisesti 
kokemus, joka on jo saatu julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyöaloitteista ja 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
aloitteista, tutkimustyön uudelleen 
käynnistämiseksi ja uusien 
farmaseuttisten tuotteiden 
kehittämiseksi sekä erityisesti seuraavia 
tarkoituksia varten:
– unionilla olevien farmaseuttisen 
tutkimuksen ja väheksyttyjä sairauksia 
koskevien tieteellisten valmiuksien 
käyttäminen,
– teknologiasiirtojen edistäminen 
sellaisiin kolmansiin maihin, jotka 
erityisesti kärsivät trooppisista 
sairauksista,
– kolmansien maiden avustaminen 
niiden tutkimusvalmiuksien 
parantamiseksi, jotta ne kykenisivät 
vastaamaan paremmin omiin 
erityistarpeisiinsa,
– tutkimus- ja kehittämistoimien 
toteuttaminen väheksyttyjen 
sairauksien torjumiseksi, ponnistelujen 
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vahvistamiseksi ja lisäämiseksi 
Euroopan tasolla, tieteellisten 
osaamisverkostojen luomiseksi, unionin 
politiikan johtamiseksi ja 
koordinoimiseksi sekä väheksyttyjen 
sairauksien alalla käytettävissä olevien 
parhaiden henkilöstöresurssien sekä 
tieteellisten ja teknisten resurssien 
määrittämiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: John Bowis

Tarkistus 97
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko 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 ruumiillista ja henkistä
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. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa henkistä ja ruumiillista terveyttä yhtenä seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteena.

Tarkistuksen esittäjä: Dorette Corbey

Tarkistus 98
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Tavoite
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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 sekä harvinaisia ja 
väheksyttyjä sairauksia kuten tuberkuloosi 
ja malaria. 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.

Or. nl

Perustelu

On kiinnitettävä enemmän huomiota harvinaisten ja väheksyttyjen sairauksien kuten 
tuberkuloosin ja malarian hoitamiseen ja ehkäisemiseen.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 99
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko 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, ennaltaehkäisymenetelmien, 
diagnoosimenetelmien ja –tekniikoiden, 
terveenä ikääntymistä edistävien 
tekniikoiden kehittäminen ja validointi sekä 
kestävät, kaikille avoimet ja tehokkaat 
terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmät.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää, että terveystutkimuksen piiriin sisällytetään enemmän elämänlaatuun liittyvää 
tutkimusta. Kuten tutkimuksen kuudes puiteohjelma on osoittanut, kaikkia terveyteen ja 
vanhenevaan väestöön liittyviä ongelmia ei voida ratkaista geeni- ja lääketutkimuksilla. 
Muilla tekniikoilla ja välineillä kuten neurotieteellä, kuntoutustekniikalla, neuropsykologisten 
testien käyttämisellä jne. voidaan täydentää lääketieteellisiä perusratkaisuja antaen sille 
merkittävää lisäarvoa. Lisäksi avoimuus- ja käytettävyyskysymyksillä on myös merkitystä 
lääketieteelliselle tutkimukselle, ja ne tulisi erikseen mainita. Kliinisiä tuloksia voidaan 
hyödyntää käytännön sairaanhoidossa, mutta myös muussa kuin sairaanhoidossa, kuten 
esimerkiksi vanhusten tai potilaiden auttamiseksi sopeutumaan jokapäiväisen elämän 
toimintoihin (yksin elämisessä, liikkumisessa, ostoksilla käymisessä jne.). Näitä etuja ei pitäisi 
jättää huomioimatta terveystutkimuksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 100
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko 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 edistää 
eurooppalaisen terveydenhoitojärjestelmän 
asianmukaista toimintaa sekä samalla 
tukea alalla toimivien yritysten
kilpailukykyä. Samalla on määrä tutkia 
maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä, kuten 
uusia epidemioita ja väheksyttyjä 
sairauksia. Tutkimus tulisi kohdentaa sekä 
sairauksien ehkäisyyn että tehokkaiden 
lääkkeiden ja hoitojen 
ajanmukaistamiseen. Samalla olisi 
varmistettava kaikille tasapuolinen ja laaja-
alainen mahdollisuus hyötyä julkisin 
varoin rahoitetun tutkimustyön tuloksista. 
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. 
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Or. fr

Perustelu

Ohjelman avulla pitäisi edistää paitsi unionin kansalaisten terveyttä myös unionin 
terveydenhoitosektorin toiminnan parantamista. Terveydenhoitoon liittyvien alojen 
kilpailukyvyn parantaminen ei saisi olla ainoa tavoite. ”Uusien” sairauksien lisäksi tulisi 
painottaa väheksyttyjä sairauksia, joista kärsivät vähiten kehittyneet maat ja joista 
lääketeollisuus ei ole riittävän kiinnostunut. Samoin on varmistettava, että kaikki 
asianomaiset tahot voivat hyötyä julkisin varoin tuetun tutkimuksen tuloksista. Tämä on 
varmin tapa kattaa sellaiset terveydenhoitoon liittyvät tilanteet ja tarpeet, joita ei nykyisin 
vielä kateta, sekä täyttää tavoite, joka koskee terveydenhoidon standardien parantamista 
kaikille Euroopassa ja muualla maailmassa.

Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 101
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko 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 parantaa
eurooppalaisen terveydenhuollon tasoa, 
myös sen sosiaalista kilpailukykyä. Samalla 
on määrä tutkia maailmanlaajuisia 
terveyskysymyksiä, kuten uusia epidemioita 
ja väheksyttyjä sairauksia. Tutkimus tulisi 
kohdentaa sairauksien ehkäisemiseen ja 
tehokkaiden hoitojen ja farmaseuttisten 
tuotteiden kehittämiseen varmistaen 
samalla mahdollisuuden hyötyä 
tasapuolisesti tutkimustuloksista. 
Painopisteenä on translaatiotutkimus (eli 
peruslöydösten muuntaminen sovelluksiksi, 
joita hyödynnetään kliinisesti ja väestön 
tasolla), uusien hoitojen, terveyden 
edistämisen menetelmien, 
ennaltaehkäisymenetelmien, 
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden 
kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja 
tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät.

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 102
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän- ja 
verisuonitaudit, psyykkiset sairaudet ja 
erityisesti ikääntymiseen liittyvät 
neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin 
tauti ja Parkinsonin tauti) kliininen tutkimus 
nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologinen tutkimus edellyttää 
suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
Harvinaissairauksien diagnoosi- ja 
hoitomenetelmien kehittäminen 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.

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän- ja 
verisuonitaudit, hengityselinsairaudet, 
psyykkiset sairaudet ja erityisesti 
ikääntymiseen liittyvät neurologiset 
sairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja 
Parkinsonin tauti sekä lasten terveyteen 
liittyvät tarttumattomat taudit) kliininen 
tutkimus nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Molekyylitasolta sosiaalisiin 
tekijöihin vaihtelevien taudinaiheuttajien 
määrittämisen epidemiologinen tutkimus 
edellyttää suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
Harvinaissairauksien diagnoosi- ja 
hoitomenetelmien kehittäminen sekä näitä 
sairauksia koskevan epidemiologisen 
tutkimuksen tekeminen 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, 
myös sellaisten julkisten solupankkien 
materiaalia, joihin kerätään napanuoran 
verestä saatavia kantasoluja.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä: Marios Matsakis

Tarkistus 103
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän- ja 
verisuonitaudit, psyykkiset sairaudet ja 
erityisesti ikääntymiseen liittyvät 

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän- ja 
verisuonitaudit, reumasairaudet, psyykkiset 
sairaudet ja erityisesti ikääntymiseen 
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neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin 
tauti ja Parkinsonin tauti) kliininen tutkimus 
nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologinen tutkimus edellyttää 
suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
Harvinaissairauksien diagnoosi- ja 
hoitomenetelmien kehittäminen 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.

liittyvät neurologiset sairaudet, kuten 
Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti) 
kliininen tutkimus nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologinen tutkimus edellyttää 
suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
Harvinaissairauksien diagnoosi- ja 
hoitomenetelmien kehittäminen 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. en

Perustelu

Reumasairaudet ovat erittäin yleisiä kaikkialla maailmassa, ja niiden osuus kaikista 
työperäisistä sairauksista Euroopassa on 40–50 prosenttia. Tämän vuoksi näiden sairauksien 
tutkimista Euroopassa on pikaisesti lisättävä. 

Tarkistuksen esittäjä: Adamos Adamou

Tarkistus 104
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän- ja 
verisuonitaudit, psyykkiset sairaudet ja 
erityisesti ikääntymiseen liittyvät 
neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin 
tauti ja Parkinsonin tauti) kliininen tutkimus 
nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologinen tutkimus edellyttää 
suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän- ja 
verisuonitaudit, reumasairaudet, psyykkiset 
sairaudet ja erityisesti ikääntymiseen 
liittyvät neurologiset sairaudet, kuten 
Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti) 
kliininen tutkimus nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologinen tutkimus edellyttää 
suurta populaatiodiversiteettiä ja 
kansainvälisiä verkkoja, jotta siitä saataisiin 
merkityksellisiä tuloksia. 
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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.

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. en

Perustelu

Reumasairaudet ovat merkittävimpiä sairauksia Euroopassa aiheuttaen vuosittain tappioita, 
jotka ovat arviolta yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Reumasairaudet ovat 
yleisimpiä sairauksia Euroopassa. Arviolta kolmannes Euroopan väestöstä eli noin 100 
miljoonaa ihmistä kärsii reumasairaudesta jossakin elämänsä vaiheessa. Viidesosa kaikista 
eurooppalaisista saa pitkäaikaista reuma- tai niveltulehdushoitoa. Sairaus koskettaa miehiä 
ja naisia kaikissa ikäryhmissä. Reumasairaudet ovat työkyvyn menettämisen suurin syy. Ne 
ovat yleisin työkykyä rajoittava terveydellinen ongelma, ja niiden osuus kaikista työperäisistä 
sairauksista on 40–50 prosenttia.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 105
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla ja 
farmaseuttisessa teollisuudessa. EU:n on 
myös pyrittävä aktiivisesti luomaan 
innovaatioille otollinen ympäristö 
farmaseuttisella alalla, erityisesti jotta 
kliinisen tutkimuksen tuloksista saataisiin 
kaikki hyöty. Tutkimuksen pohjalta 
nousevat pk-yritykset ovat merkittävimpiä 
talousvetureita terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla. Vaikka Euroopassa on 
nyt enemmän bioteknologiayrityksiä kuin 

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla ja 
farmaseuttisessa teollisuudessa. EU:n on 
myös pyrittävä aktiivisesti luomaan 
innovaatioille otollinen ympäristö 
farmaseuttisella alalla, erityisesti jotta 
kliinisen tutkimuksen tuloksista saataisiin 
kaikki hyöty. Tässä yhteydessä on 
toivottavaa tukea MICE-ohjelman 
(Lääketutkimuksia Euroopan lasten 
hyväksi) perustamista lastensairauksien 
hoidossa käytettävistä lääkkeistä annetun 
asetuksen (EY) N:o …/…, jolla muutetaan 
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Yhdysvalloissa, useimmat niistä ovat 
kilpailijoitaan pienempiä ja vähemmän 
kypsiä. Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteiset tutkimustoimet EU:n tasolla 
helpottavat niiden kehitystä. EU:n tutkimus 
edistää myös tarvittavien normien ja 
standardien kehittämistä, jotta uusille 
lääketieteellisille tekniikoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle) voitaisiin luoda 
asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet.

neuvoston asetusta (ETY) N:o 1768/92, 
nojalla sekä direktiivin 2001/83/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla.
Tutkimuksen pohjalta nousevat pk-yritykset 
ovat merkittävimpiä talousvetureita 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla. Vaikka 
Euroopassa on nyt enemmän 
bioteknologiayrityksiä kuin Yhdysvalloissa, 
useimmat niistä ovat kilpailijoitaan 
pienempiä ja vähemmän kypsiä. Julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteiset tutkimustoimet 
EU:n tasolla helpottavat niiden kehitystä. 
EU:n tutkimus edistää myös tarvittavien 
normien ja standardien kehittämistä, jotta 
uusille lääketieteellisille tekniikoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle) voitaisiin luoda 
asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet. 

Or. fr

Perustelu

On tärkeää korostaa Euroopan parlamentin puoltavaa kantaa MICE-ohjelman 
perustamiseksi tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä. 
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Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 106
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla ja 
farmaseuttisessa teollisuudessa. EU:n on 
myös pyrittävä aktiivisesti luomaan 
innovaatioille otollinen ympäristö 
farmaseuttisella alalla, erityisesti jotta 
kliinisen tutkimuksen tuloksista saataisiin 
kaikki hyöty. Tutkimuksen pohjalta 
nousevat pk-yritykset ovat merkittävimpiä 
talousvetureita terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla. Vaikka Euroopassa on 
nyt enemmän bioteknologiayrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, useimmat niistä ovat 
kilpailijoitaan pienempiä ja vähemmän 
kypsiä. Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteiset tutkimustoimet EU:n tasolla 
helpottavat niiden kehitystä. EU:n tutkimus 
edistää myös tarvittavien normien ja 
standardien kehittämistä, jotta uusille 
lääketieteellisille tekniikoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle) voitaisiin luoda 
asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet.

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla ja 
farmaseuttisessa teollisuudessa. EU:n on 
myös pyrittävä aktiivisesti luomaan 
innovaatioille otollinen ympäristö 
farmaseuttisella alalla, erityisesti jotta 
kliinisen tutkimuksen tuloksista saataisiin 
kaikki hyöty. Tutkimuksen pohjalta 
nousevat pk-yritykset ovat merkittävimpiä 
talousvetureita terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla. Vaikka Euroopassa on 
nyt enemmän bioteknologiayrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, useimmat niistä ovat 
kilpailijoitaan pienempiä ja vähemmän 
kypsiä. Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteiset tutkimustoimet EU:n tasolla 
helpottavat niiden kehitystä. EU:n tutkimus 
edistää myös tarvittavien normien ja 
standardien kehittämistä, jotta uusille 
lääketieteellisille tekniikoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle) voitaisiin luoda 
asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet. 
Vaihtoehtoisten testausmenetelmien ja 
erityisesti muiden kuin eläinkokeisiin 
perustuvien testausmenetelmien alalla 
suoritettavalla eurooppalaisella 
tutkimuksella ja innovoinnilla varmistetaan 
maailmanlaajuinen johtoasema eläinten 
käyttöä biolääketieteen tutkimuksissa 
koskevaan yleiseen huoleen ja 
sidosryhmien huoleen vastaamisessa. 
Lisäksi niillä voitaisiin luoda markkinoita 
teollisuusaloille.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 107
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla ja 
farmaseuttisessa teollisuudessa. EU:n on 
myös pyrittävä aktiivisesti luomaan 
innovaatioille otollinen ympäristö 
farmaseuttisella alalla, erityisesti jotta 
kliinisen tutkimuksen tuloksista saataisiin 
kaikki hyöty. Tutkimuksen pohjalta 
nousevat pk-yritykset ovat merkittävimpiä 
talousvetureita terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla. Vaikka Euroopassa on 
nyt enemmän bioteknologiayrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, useimmat niistä ovat 
kilpailijoitaan pienempiä ja vähemmän 
kypsiä. Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteiset tutkimustoimet EU:n tasolla 
helpottavat niiden kehitystä. EU:n tutkimus 
edistää myös tarvittavien normien ja 
standardien kehittämistä, jotta uusille 
lääketieteellisille tekniikoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle) voitaisiin luoda 
asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet.

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
ihmisten terveyttä ja eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykyä terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla ja farmaseuttisessa 
teollisuudessa. Tutkimuksen pohjalta 
nousevat pk-yritykset ovat merkittävimpiä 
talousvetureita terveydenhoidon 
bioteknologian ja lääketieteellisen 
teknologian aloilla. Vaikka Euroopassa on 
nyt enemmän bioteknologiayrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, useimmat niistä ovat 
kilpailijoitaan pienempiä ja vähemmän 
kypsiä. Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteiset tutkimustoimet EU:n tasolla 
helpottavat niiden kehitystä. EU:n tutkimus 
edistää myös tarvittavien normien ja 
standardien kehittämistä, jotta uusille 
lääketieteellisille tekniikoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle) voitaisiin luoda 
asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
yhteisön tutkimukselle antamaa rahoitusta 
kohdennetaan aikuisten 
kantasolututkimukseen ja napanuorasta 
saatavien kantasolujen tutkimiseen. Se ei 
estä hävitettäväksi tarkoitettujen 
ylimääräisten alkioiden käyttöä hoitotapoja 
koskevassa tutkimuksessa. Euroopan 
neuvoston ihmisoikeuksia ja 
biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen 
(Oviedon yleissopimus 1997) 18 artiklan 
nojalla alkioita ei saa tuottaa 
tutkimustarkoituksiin.

Or. it

Perustelu

Nizzassa 7. joulukuuta 2000 julkistetussa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
nimenomaisesti kielletään ihmisten geneettiseen jalostamiseen tähtäävät käytännöt ja 
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ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuva kloonaus, mutta siinä ei ole erityistä mainintaa 
alkiotutkimuksesta (3 artikla)
– (…) asianmukaisten kansainvälisten yleissopimusten ja käytännesääntöjen kuten
(…) Oviedossa 4. huhtikuuta 1997 allekirjoitetun Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja 
biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen mukaisesti ja Pariisissa 12. tammikuuta 1998 
allekirjoitetun ihmisten kloonauksen kieltämistä koskevan ylimääräisen pöytäkirjan 
mukaisesti.

Lähde: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research, 
Bryssel, 3.4.2003 SEK(2003) 441

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 108
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 4 kappale

Seuraavassa esitetään tämän aihealueen 
toimet, joihin sisältyy myös politiikan 
vaatimusten kannalta välttämätöntä 
tutkimusta. Kahta strategisesti tärkeää 
kysymystä eli lasten terveyttä ja ikääntyvän 
väestön terveyttä voidaan tutkia kaikkien 
toimien puitteissa. Eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen tekemiä 
tutkimuslinjauksia (esim. innovatiivisiin 
lääkkeisiin liittyvää) tuetaan tarvittaessa. 
Niiden täydentämiseksi ja uusien poliittisten 
tarpeiden huomioimiseksi voidaan myös 
tukea lisätoimia esimerkiksi 
terveyspolitiikan kysymyksiin ja 
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyen.

Seuraavassa esitetään tämän aihealueen 
toimet, joihin sisältyy myös politiikan 
vaatimusten kannalta välttämätöntä 
tutkimusta. Kaikkien toimien puitteissa 
kiinnitetään erityistä huomiota strategisesti 
tärkeisiin kysymyksiin eli lasten terveyteen
ja ikääntyvän väestön terveyteen sekä 
elämänlaadun parantamiseen kuntoutusta 
koskevalla tutkimuksella. Eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen tekemiä 
tutkimuslinjauksia (esim. innovatiivisiin 
lääkkeisiin liittyvää) tuetaan tarvittaessa. 
Niiden täydentämiseksi ja uusien poliittisten 
tarpeiden huomioimiseksi voidaan myös 
tukea lisätoimia esimerkiksi 
terveyspolitiikan kysymyksiin ja 
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyen. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että terveystutkimuksen piiriin sisällytetään enemmän elämänlaatuun liittyvää 
tutkimusta. Kuten tutkimuksen kuudes puiteohjelma on osoittanut, kaikkia terveyteen ja 
vanhenevaan väestöön liittyviä ongelmia ei voida ratkaista geeni- ja lääketutkimuksilla. 
Muilla tekniikoilla ja välineillä kuten neurotieteellä, kuntoutustekniikalla, neuropsykologisten 
testien käyttämisellä jne. voidaan täydentää lääketieteellisiä perusratkaisuja antaen sille 
merkittävää lisäarvoa. Lisäksi avoimuus- ja käytettävyyskysymyksillä on myös merkitystä 
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lääketieteelliselle tutkimukselle, ja ne tulisi erikseen mainita. Kliinisiä tuloksia voidaan 
hyödyntää käytännön sairaanhoidossa, mutta myös muussa kuin sairaanhoidossa, kuten 
esimerkiksi vanhusten tai potilaiden auttamiseksi sopeutumaan jokapäiväisen elämän 
toimintoihin (yksin elämisessä, liikkumisessa, ostoksilla käymisessä jne.). Näitä etuja ei pitäisi 
jättää huomioimatta terveystutkimuksessa.

Tarkistuksen esittäjät: Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis ja Péter Olajos

Tarkistus 109
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 1 Bioteknologia, geneeriset 

menetelmät ja teknologiat ihmisen terveyden hoitoon, 1 luetelmakohta

- Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on tukea ja vauhdittaa biolääketieteen 
kokeellisen tutkimuksen edistymistä 
tehostamalla datan tuottamista, 
standardointia ja analyysiä.

- Suurikapasiteettinen tutkimus. Tavoitteena 
on tukea ja vauhdittaa biolääketieteen 
kokeellisen tutkimuksen edistymistä 
tehostamalla datan tuottamista, 
standardointia ja analyysiä. Samoin on 
tarkoitus toimia neurobiologian ja 
käyttäytymisbiologian perustutkimuksen 
sekä ihmis- ja eläinterveyteen liittyvän 
genetiikan ja genomitutkimuksen kanssa.

Or. en

Perustelu
Nykytutkimus on osoittanut, että on tarpeellista investoida neurotieteen perustutkimukseen, 
biotieteiden ja ihmistietämyksen kulmakiveen.

Tarkistuksen esittäjä: Peter Liese

Tarkistus 110
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 1 Bioteknologia, geneeriset 

menetelmät ja teknologiat ihmisen terveyden hoitoon, 2 luetelmakohta

– Havaitsemis-, diagnoosi- ja 
seurantamenetelmät. Painopisteenä ovat 
noninvasiiviset tai mahdollisimman vähän 
invasiiviset menetelmät.

– Havaitsemis-, diagnoosi- ja 
seurantamenetelmät. Painopisteenä ovat 
noninvasiiviset tai mahdollisimman vähän 
invasiiviset menetelmät. Ensisijalle tulisi 
asettaa hoitoihin suoraan liittyvät 
diagnoosivälineet.

Or. en
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Perustelu

Erityisesti perinnöllisten sairauksien mutta myös muiden sairauksien diagnosoinnissa on 
viime vuosina edistytty valtavasti etenkin DNA-sekvensoinnin ansiosta. Diagnoosista on pitkä 
matka hoitoihin. Potilaan kannalta on tärkeää saada sairaudelleen paitsi diagnoosi myös 
hoitoa. Tämän vuoksi tätä ongelmaa käsittelevä tutkimustoiminta on asetettava etusijalle.

Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 111
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 1 Bioteknologia, geneeriset 

menetelmät ja teknologiat ihmisen terveyden hoitoon, 3 luetelmakohta

- Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida biologisia 
merkkiaineita, in vivo ja in vitro -
menetelmiä ja -malleja, (mukaan luettuna 
simulointi ja farmakogenomiikka), 
kohdentamismenetelmiä ja vaihtoehtoja 
eläinkokeille.

- Hoitojen soveltuvuuden, turvallisuuden ja 
tehokkuuden ennustaminen. Tavoitteena on 
kehittää ja validoida biologisia 
merkkiaineita, in vitro -menetelmiä ja -
malleja, (mukaan luettuna simulointi ja 
farmakogenomiikka), 
kohdentamismenetelmiä ja muita
vaihtoehtoja eläinkokeille, erityisesti 
kädellisten eläinten käytön korvaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan pöytäkirjan vaatimukset ja huoli, 
jonka eläinkokeet ovat suuren yleisön parissa Euroopassa aiheuttaneet, EU:n ei ole 
hyväksyttävää rahoittaa in vivo -menetelmien ja mallien kehittämistä.  Neuvoston direktiivin 
86/609/ETY 23 artiklan ja yhteisön ympäristöalan kuudennen toimintaohjelman 7 artiklan 2 
kohdan a ja b alakohdan nojalla EU:n tulisi kehittää ja validoida vaihtoehtoja eläinkokeille. 
Lisäksi Euroopan komissio ja neuvosto ovat toistuvasti ilmaisseet sitoutuvansa vähentämään 
kädellisten eläinten käyttöä tutkimuksessa ja korvaamaan niiden käytön, kuten esimerkiksi 
kokeellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta tehtyä eurooppalaista 
yleissopimusta koskevan neuvoston päätöksen 1999/575/EY johdanto-osassa mainitaan. Näin 
ollen tämän tulisi heijastua puiteohjelman yhteydessä annettavassa EU-rahoituksessa.
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Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 112
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 1 Bioteknologia, geneeriset 

menetelmät ja teknologiat ihmisen terveyden hoitoon, 4 luetelmakohta

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa 
ja taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, 
joilla on potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia useiden 
sairauksien ja häiriöiden hoidossa.

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa 
ja taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, 
joilla on potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia useiden 
sairauksien ja häiriöiden hoidossa 
lastensairaudet mukaan lukien.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjät: Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis ja Péter Olajos

Tarkistus 113
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 2 a luetelmakohta (uusi)

– Ihmisetologia. Tavoitteena on tutkia 
ihmistä, kaupunkiympäristöä, luontoa ja 
kulttuuriympäristöä.

Or. es

Perustelu

Ihmistuntemus ja ihmisen ympäristöön sopeutumisen ja reagoimisen tunteminen on 
välttämätöntä ihmisen käyttäytymisen ja mahdollisten häiriöiden ymmärtämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä: Giovanni Berlinguer

Tarkistus 114
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta

– Tartuntatautien translaatiotutkimus. 
Tavoitteena on tutkia 

– Tartuntatautien translaatiotutkimus. 
Tavoitteena on tutkia 
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mikrobilääkeresistenssiä, HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
maailmanlaajuisia uhkia sekä uusia 
epidemioita (esim. SARS ja erittäin 
patogeeninen influenssa).

mikrobilääkeresistenssiä, HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
sekä muiden väheksyttyjen sairauksien 
kuten unitaudin (human African 
trypanosomiasis), Chagasin taudin, 
märkivän haavauman (mycobacterium 
ulceransin aiheuttama ihoinfektio) ja 
leishmaniaasin maailmanlaajuisia uhkia 
sekä uusia epidemioita (esim. SARS ja 
erittäin patogeeninen influenssa).

Or. it

Perustelu

Ehdotuksen ulkopuolelle on jätetty monia merkittäviä tartuntatauteja, joista kärsivät 
miljoonat ihmiset kehitysmaissa. Köyhyyteen liittyviä trooppisia sairauksia kuten unitautia, 
leishmaniaasia, Chagasin tautia ja märkivää haavaumaa (mycobacterium ulceransin 
aiheuttamaa ihoinfektiota) varten nykyisin käytössä olevat hoidot ovat usein vanhanaikaisia, 
myrkyllisiä ja vaikeita antaa.  AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 
19. helmikuuta 2004 hyväksymässä päätöslauselmassa ilmaistiin tarve käynnistää uudelleen 
tutkimus- ja kehitystyö sellaisten uusien tehokkaiden lääkkeiden kehittämiseksi, jotka ovat 
helppokäyttöisiä ja joita voidaan myydä kohtuulliseen hintaan kehitysmaissa.

Tarkistuksen esittäjä: John Bowis

Tarkistus 115
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 3 luetelmakohta

- Tartuntatautien translaatiotutkimus.
Tavoitteena on tutkia 
mikrobilääkeresistenssiä, HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
maailmanlaajuisia uhkia sekä uusia 
epidemioita (esim. SARS ja erittäin 
patogeeninen influenssa).

– Tartuntatautien translaatiotutkimus.
Tavoitteena on tutkia 
mikrobilääkeresistenssiä, HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
maailmanlaajuisia uhkia sekä uusia 
epidemioita (esim. SARS ja erittäin 
patogeeninen influenssa) ja väheksyttyjä 
sairauksia.

Or. en

Perustelu

On olemassa monia sairauksia, joista ensisijaisesti kärsivät translaatiotutkimuksen 
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ulkopuolelle jääneet kehitysmaat. Väheksytyille sairauksille tulisi antaa enemmän painoarvoa, 
koska ne ovat jääneet lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyön ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä: Dorette Corbey

Tarkistus 116
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta

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

Or. nl

Perustelu

On kiinnitettävä enemmän huomiota harvinaisten ja väheksyttyjen sairauksien kuten 
tuberkuloosin ja malarian hoitamiseen ja ehkäisemiseen.

Tarkistuksen esittäjä: Peter Liese

Tarkistus 117
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta

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

Or. en

Perustelu

Hengityselinsairaudet ovat yleisempiä kuin diabetes ja monet muut sairaudet. Maailman 
terveysjärjestön mukaan hengityselinsairauksien määrä tulee lisääntymään seuraavan 15 
vuoden aikana (Murray, Lopez, 1997).

Tarkistuksen esittäjä: Marios Matsakis

Tarkistus 118
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta

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

Or. en

Perustelu

Reumasairaudet ovat erittäin yleisiä kaikkialla maailmassa, ja niiden osuus kaikista 
työperäisistä sairauksista Euroopassa on 40–50 prosenttia. Tämän vuoksi näiden sairauksien 
tutkimista Euroopassa on pikaisesti lisättävä.

Tarkistuksen esittäjä: Adamos Adamou

Tarkistus 119
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta

– Merkittävien sairauksien 
translaatiotutkimus: syöpä, sydän- ja 

– Merkittävien sairauksien 
translaatiotutkimus: syöpä, sydän- ja 



PE 364.923v01-00 42/77 AM\587815FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

verisuonisairaudet, diabetes/lihavuus; 
harvinaissairaudet; ja muut krooniset 
sairaudet (esim. nivelrikko). Tavoitteena on 
kehittää potilaslähtöisiä strategioita 
ennaltaehkäisystä aina diagnosointiin ja 
hoitoon, mukaan luettuna kliininen tutkimus.

verisuonisairaudet, diabetes/lihavuus; 
reumasairaudet; harvinaissairaudet; ja muut 
krooniset sairaudet (esim. nivelrikko). 
Tavoitteena on kehittää potilaslähtöisiä 
strategioita ennaltaehkäisystä aina 
diagnosointiin ja hoitoon, mukaan luettuna 
kliininen tutkimus.

Or. en

Perustelu

Reumasairaudet ovat merkittävimpiä sairauksia Euroopassa aiheuttaen vuosittain tappioita, 
jotka ovat arviolta yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Reumasairaudet ovat 
yleisimpiä sairauksia Euroopassa. Arviolta kolmannes Euroopan väestöstä eli noin 100 
miljoonaa ihmistä kärsii reumasairaudesta jossakin elämänsä vaiheessa. Viidesosa kaikista 
eurooppalaisista saa pitkäaikaista reuma- tai niveltulehdushoitoa. Sairaus koskettaa miehiä 
ja naisia kaikissa ikäryhmissä. Reumasairaudet ovat työkyvyn menettämisen suurin syy. Ne 
ovat yleisin työkykyä rajoittava terveydellinen ongelma, ja niiden osuus kaikista työperäisistä 
sairauksista on 40–50 prosenttia.

Tarkistuksen esittäjä: John Bowis

Tarkistus 120
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta

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

Or. en

Perustelu

Arviolta kolmannes Euroopan väestöstä eli noin 100 miljoonaa ihmistä kärsii 
reumasairaudesta jossakin elämänsä vaiheessa. Ne ovat yleisin työkykyä rajoittava 
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terveydellinen ongelma, ja niiden osuus kaikista työperäisistä sairauksista on 40–50 
prosenttia. Reumasairaudet ovat merkittävimpiä sairauksia Euroopassa aiheuttaen vuosittain 
tappioita, jotka ovat arviolta yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Euroopassa 
tarvitaan pikaisesti lisäponnisteluja tutkimustyössä kustannuksiltaan yhden kalleimmista 
sairausryhmän aiheuttamien ongelmien käsittelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjät: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ja Vittorio Prodi

Tarkistus 121
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 4 a luetelmakohta (uusi)

– Palliatiivinen lääketiede: Kipuhoidon ja 
oireita lievittävän hoidon antaminen 
sairauksissa, joita ei vielä voida parantaa, 
potilaan oireiden lievittämiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti.

Or. en

Perustelu

On monia sairauksia, joihin ei odoteta löytyvän parantavaa hoitoa seuraavien seitsemän tai 
kahdeksan vuoden kuluessa. Ihmisiä tulee kuolemaan sairauksiin myös tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman jälkeen. Palliatiivisen lääketieteen tavoite on ehkäistä 
kärsimystä, pääasiassa kipuja mutta myös oireita kuten jano, kutina ja pahoinvointi silloin, 
kun sairauden syitä ei enää voida hoitaa.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 122
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 3 Terveydenhuollon optimointi 

Euroopan kansalaisille, 1 luetelmakohta

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi.
Tavoitteena on tutkia kliinistä 
päätöksentekoa ja sitä, miten kliinisen 
tutkimuksen tulokset voidaan muuttaa 
kliiniseksi käytännöksi. Erityistä huomiota 
kiinnitetään lasten, naisten ja ikääntyneen 
väestön erityispiirteisiin.

– Kliinisen tutkimuksen tulosten 
muuttaminen kliiniseksi käytännöksi.
Tavoitteena on tutkia kliinistä 
päätöksentekoa ja sitä, miten kliinisen 
tutkimuksen tulokset voidaan muuttaa 
kliiniseksi käytännöksi. Erityistä huomiota 
kiinnitetään lasten, naisten, ikääntyneen 
väestön ja vammaisten erityispiirteisiin.
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Or. en

Perustelu

Terveydenhoitoa ei aina ole suunniteltu asianmukaisesti niin, että vammaisilla on 
mahdollisuus päästä siitä osalliseksi.  Tutkimus siitä, miten heikommassa asemassa olevat 
väestöryhmät pääsevät osalliseksi terveydenhoidosta, on puutteellista ja vaatii toimenpiteitä. 

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 123
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 3 Terveydenhuollon optimointi 

Euroopan kansalaisille, 2 luetelmakohta

– 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 
vaikuttavia tekijöitä, mukaan luettuna 
väestömuutosten analysointi (esim. 
ikääntyminen, liikkuvuus ja muutto sekä 
muuttuvat työolot). Heikommassa asemassa 
olevien väestöryhmien pääsy 
terveydenhuollon piiriin, vammaiset 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Terveydenhoitoa ei aina ole suunniteltu asianmukaisesti niin, että vammaisilla ja etnisillä 
vähemmistöryhmillä on mahdollisuus päästä siitä osalliseksi.  Tutkimus siitä, miten 
heikommassa asemassa olevat ryhmät  pääsevät osalliseksi terveydenhoidosta, on 
puutteellista ja vaatii toimenpiteitä. 
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Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 124
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 3 a (uusi)

• Vaihtoehtoiset testausmenetelmät ja 
muihin kuin eläinkokeisiin perustuvat 
menetelmät

– Tutkimustyön lisääminen eläinkokeille 
vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi 
ja validoimiseksi. Tavoitteena on kehittää 
ja validoida vaihtoehtoisia 
testausmenetelmiä ja erityisesti muihin 
kuin eläinkokeisiin perustuvia menetelmiä 
ihmisille ja eläimille tarkoitettujen 
rokotteiden testaamiseksi, toksikologisen ja 
farmaseuttisen turvallisuuden testaamiseksi 
sekä muita tutkimusaloja varten. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä kädellisten 
eläinten käytön korvaamiseen.

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan pöytäkirjan vaatimusten, neuvoston direktiivin 
86/609/ETY 23 artiklan ja ympäristöä koskevan yhteisön kuudennen toimintaohjelman 7 
artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti vaihtoehtoisten testausmenetelmien ja 
erityisesti muihin kuin eläinkokeisiin perustuvien menetelmien kehittäminen ja validointi on 
sisällytettävä terveyttä ja biolääketieteen tutkimusta koskeviin toimiin.

Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 125
Liite I, osa I, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, otsikko Tavoite

Tavoitteena on luoda eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous luomalla puitteet 
sille, että tiede- ja yritysmaailma ja muut 
sidosryhmät voivat yhteistyössä hyödyntää 
uusia ja esiin nousevia mahdollisuuksia 
tutkimukseen, jolla puututaan 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 

Tavoitteena on luoda eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous luomalla puitteet 
sille, että tiede- ja yritysmaailma ja muut 
sidosryhmät voivat yhteistyössä hyödyntää 
uusia ja esiin nousevia mahdollisuuksia 
tutkimukseen, jolla puututaan 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
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haasteisiin. Näitä haasteita ovat kasvava 
vaatimus turvallisemmista, 
terveellisemmistä ja laadukkaammista 
elintarvikkeista ja uusiutuvien biologisten 
resurssien kestävästä käytöstä ja tuotannosta, 
eläinkulkutautien ja zoonoosien sekä 
elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien 
lisääntynyt riski, erityisesti 
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheuttamat uhat sekä kasvava
vaatimus korkealaatuisista elintarvikkeista, 
joiden tuotannossa otetaan huomioon 
eläinten hyvinvointi ja 
maaseutunäkökohdat.

haasteisiin. Näitä haasteita ovat kasvava 
vaatimus turvallisemmista, 
terveellisemmistä ja laadukkaammista 
elintarvikkeista ja uusiutuvien biologisten 
resurssien kestävästä käytöstä ja tuotannosta, 
eläinkulkutautien ja zoonoosien sekä 
elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien 
lisääntynyt riski, erityisesti 
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheuttamat uhat sekä kasvava 
huoli eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä 
elintarviketuotannon yhteydessä erityisesti 
elintilat, karjanhoito, jalostus, kuljetus ja 
teurastus huomioiden.

Or. en

Perustelu

”Kasvava vaatimus korkealaatuisista elintarvikkeista” on jo sisällytetty ensimmäiseen 
haasteeseen, minkä vuoksi viimeisen lauseen viimeinen osa tulisi liittää siihen. 
Tuotantojärjestelmien vaikutusta eläinten hyvinvointiin ja keinoja parantaa eläinten 
hyvinvointia elintarviketuotannossa on tutkittava enemmän, jotta elintarvikkeiden 
turvallisuutta, terveellisyyttä ja laatua voitaisiin parantaa ja jotta voitaisiin vastata ihmisten 
huoleen eläinten hyvinvoinnista ja elintarvikkeiden alkuperästä.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 126
Liite I, osa I, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Kasvavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaatimukset, tieto- ja viestintätekniikan 
yleistyminen ja tarve loitontaa teknologian 
rajoja laajentavat jatkuvasti 
tutkimusagendaa. Teknologian lähentäminen 
ihmisten ja organisaatioiden tarpeisiin 
merkitsee sitä, että on piilotettava näkyvistä 
teknologian monimutkaisuus ja tarjottava 
käyttäjille toiminnallisuutta tarpeiden 
mukaan, tehtävä teknologia hyvin 
helppokäyttöiseksi, helposti saatavaksi ja 
kohtuuhintaiseksi sekä tarjottava uusia tieto-

Kasvavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaatimukset, tieto- ja viestintätekniikan 
yleistyminen ja tarve loitontaa teknologian 
rajoja laajentavat jatkuvasti 
tutkimusagendaa. Teknologian lähentäminen 
ihmisten ja organisaatioiden tarpeisiin 
merkitsee sitä, että on piilotettava näkyvistä 
teknologian monimutkaisuus ja tarjottava 
käyttäjille toiminnallisuutta tarpeiden 
mukaan, tehtävä teknologia hyvin 
helppokäyttöiseksi, helposti saatavaksi ja 
kohtuuhintaiseksi sekä kaikkien, myös 
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ja viestintätekniikkaan pohjautuvia 
sovelluksia, ratkaisuja ja palveluja, jotka 
ovat luotettavia ja mukautettavissa 
käyttötarkoitusten ja käyttäjien 
mieltymysten mukaan. ”More for less”-
eli ”enemmän vähemmästä” -vaatimuksen 
ajamina tieto- ja viestintätekniikan tutkijat 
osallistuvat maailmanlaajuiseen 
kilpajuoksuun, jossa pyritään pienentämään 
edelleen teknologian mittakaavaa, 
hallitsemaan tieto-, viestintä- ja 
mediateknologioiden konvergenssi ja tieto-
ja viestintätekniikan lähentyminen muihin 
tieteisiin ja tutkimusaloihin sekä 
rakentamaan järjestelmiä, jotka kykenevät 
oppimaan ja kehittymään. Näiden eri 
pyrkimysten pohjalta on nousemassa uusi 
teknologia-aalto. Tieto- ja viestintätekniikan 
tutkimustoimissa hyödynnetään myös 
laajemmin muita tieteen ja teknologian aloja, 
kuten bioteknologiaa ja biotieteitä, 
psykologiaa, kasvatustiedettä, kognitiivisia 
tieteitä ja yhteiskuntatieteitä.

vammaisten käyttöön sopivaksi sekä 
tarjottava uusia tieto- ja viestintätekniikkaan 
pohjautuvia sovelluksia, ratkaisuja ja 
palveluja, jotka ovat luotettavia ja 
mukautettavissa käyttötarkoitusten ja 
käyttäjien mieltymysten mukaan. ”More for 
less”- eli ”enemmän vähemmästä” -
vaatimuksen ajamina tieto- ja 
viestintätekniikan tutkijat osallistuvat 
maailmanlaajuiseen kilpajuoksuun, jossa 
pyritään pienentämään edelleen teknologian 
mittakaavaa, hallitsemaan tieto-, viestintä- ja 
mediateknologioiden konvergenssi ja tieto-
ja viestintätekniikan lähentyminen muihin 
tieteisiin ja tutkimusaloihin sekä 
rakentamaan järjestelmiä, jotka kykenevät 
oppimaan ja kehittymään. Näiden eri 
pyrkimysten pohjalta on nousemassa uusi 
teknologia-aalto. Tieto- ja viestintätekniikan 
tutkimustoimissa hyödynnetään myös 
laajemmin muita tieteen ja teknologian aloja, 
kuten bioteknologiaa ja biotieteitä, 
psykologiaa, kasvatustiedettä, kognitiivisia 
tieteitä ja yhteiskuntatieteitä.

Or. en

Perustelu

Vammaisten tietoyhteiskuntaan osalliseksi pääsyllä on ehdottoman ensisijainen merkitys, 
jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien sosiaalista osallisuutta koskeva Lissabonin 
tavoite täytettäisiin.  Tähän liittyen EKR uskoo, että puiteohjelmassa tarvitaan kaksitahoinen 
lähestymistapa, jossa noudatetaan apuvälineteknologian periaatteita  ja ”Design for All” –
periaatetta.   
Alan nopea innovaatio ja muutokset huomioiden on tärkeää, että vammaiskäyttäjiin liittyvät 
tekijät sisällytetään laaja-alaisesti kaikkiin tietoyhteiskuntahankkeisiin sekä tuotteita/laitteita 
ja palveluja koskevien tieto- ja viestintäteknisten innovaatioiden että apuvälineteknologian ja 
maailmanlaajuisen suunnittelun välisen yhteyden kannalta.  

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 127
Liite I, osa I, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, otsikko Lähtökohdat, 4 kappale
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Tieto- ja viestintätekniikan tutkimustoimet 
on määrä kytkeä läheisesti 
sääntelytoimenpiteisiin ja poliittisiin toimiin, 
joiden tavoitteena on tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöönotto. 
Tutkimustoimet ovat siis osa kattavaa ja 
kokonaisvaltaista strategiaa. Tutkimuksen 
painopisteitä asetettaessa kuultiin laajasti 
sidosryhmiä, ja niissä on otettu huomioon 
muun muassa useiden eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen suositukset sekä 
yritysmaailman piiristä tulleet aloitteet muun 
muassa nanoteknologian, sulautettujen 
järjestelmien, matkaviestinnän, sähköisen 
median, robotiikan ja ohjelmistojen sekä 
palvelujen ja Gridien aloilla. 

Tieto- ja viestintätekniikan tutkimustoimet 
on määrä kytkeä läheisesti 
sääntelytoimenpiteisiin ja poliittisiin toimiin, 
joiden tavoitteena on tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöönotto. 
Tutkimustoimet ovat siis osa kattavaa ja 
kokonaisvaltaista strategiaa. Tutkimuksen 
painopisteitä asetettaessa kuultiin laajasti 
sidosryhmiä, ja niissä on otettu huomioon 
muun muassa useiden eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen suositukset sekä 
yritysmaailman piiristä tulleet aloitteet muun 
muassa nanoteknologian, sulautettujen 
järjestelmien, matkaviestinnän, sähköisen 
median, robotiikan ja ohjelmistojen sekä 
palvelujen ja Gridien aloilla. Tarkoituksena 
on suunnitella tarvittava infrastruktuuri 
Euroopan suurtehotietokonevalmiuksien 
parantamiseksi (GEANT ja GRID).

Or. pt

Perustelu

GEANT-teknologialle, huippunopeille verkoille ja GRID-teknologialle on annettava kaikki 
tuki, koska ne ovat puiteohjelmista rahoitetuista hankkeista menestyneet parhaiten ja koska ne 
ovat tieto- ja viestintätekniikan kärkeä maailmassa. Tätä asemaa ei pitäisi vaarantaa.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 128
Liite I, osa I, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, otsikko Toimet, alaotsikko Sovellusten 

tutkimus, 1 luetelmakohta

– Yhteiskunnan haasteisiin vastaava tieto- ja 
viestintätekniikka: Uudet yleishyödylliset 
järjestelmät ja palvelut, joilla parannetaan 
laatua, tehokkuutta, pääsyä ja osallisuutta; 
käyttäjäystävälliset sovellukset, uusien 
teknologioiden ja aloitteiden (esim. Ambient 
Assisted Living) integrointi.

– Yhteiskunnan haasteisiin vastaava tieto- ja 
viestintätekniikka: Uudet yleishyödylliset 
järjestelmät ja palvelut, joilla parannetaan 
laatua, tehokkuutta, pääsyä ja osallisuutta 
erityisesti heikommassa asemassa olevat 
ryhmät huomioiden ja vammaisten 
mahdollisuus käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa mukaan lukien; 
käyttäjäystävälliset sovellukset, uusien 
teknologioiden ja aloitteiden (esim. Ambient 
Assisted Living) integrointi.
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Or. en

Perustelu

Vammaisten tietoyhteiskuntaan osalliseksi pääsyllä on ehdottoman ensisijainen merkitys, 
jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien sosiaalista osallisuutta koskeva Lissabonin 
tavoite täytettäisiin.  Tähän liittyen EKR uskoo, että puiteohjelmassa tarvitaan kaksitahoinen 
lähestymistapa, jossa noudatetaan apuvälineteknologian periaatteita ja ”Design for All” –
periaatetta.

Alan nopea innovaatio ja muutokset huomioiden on tärkeää, että vammaiskäyttäjiin liittyvät 
tekijät sisällytetään laaja-alaisesti kaikkiin tietoyhteiskuntahankkeisiin sekä tuotteita/laitteita 
ja palveluja koskevien tieto- ja viestintäteknisten innovaatioiden että apuvälineteknologian ja 
maailmanlaajuisen suunnittelun välisen yhteyden kannalta.

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 129
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit, 1 luetelmakohta

– Ympäristöön ja ilmastoon 
kohdistuvat paineet: ilmaston ja maapallon 
luonnonjärjestelmän toiminta; sopeutumis-
ja lieventämistoimenpiteet; ilman, maaperän 
ja veden pilaantuminen; muutokset 
ilmakehän koostumuksessa ja veden 
kierrossa; ilmaston, maanpinnan ja 
valtamerien välinen vuorovaikutus; 
vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen 
ja ekosysteemeihin.

– Ympäristöön ja ilmastoon 
kohdistuvat paineet: Ilmaston aikaisemman 
muutoksen tutkiminen (paleoilmasto);
ilmaston ja maapallon luonnonjärjestelmän 
toiminta; sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteet; ilman, maaperän ja 
veden pilaantuminen; muutokset ilmakehän 
koostumuksessa ja veden kierrossa; 
ilmaston, maanpinnan ja valtamerien välinen 
vuorovaikutus; vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin.

Or. pt

Perustelu

Ilmaston aikaisempien muutosten tutkiminen on erittäin tärkeää nykyisten ilmastonmuutosten 
ymmärtämiseksi, ja se antaa mahdollisuuden tehdä eron ihmisen toiminnan aiheuttamien 
muutosten ja luonnollisten vaihtelujen välille.
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Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 130
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit, 1 luetelmakohta

– Ympäristöön ja ilmastoon 
kohdistuvat paineet: ilmaston ja maapallon 
luonnonjärjestelmän toiminta; sopeutumis-
ja lieventämistoimenpiteet; ilman, maaperän 
ja veden pilaantuminen; muutokset 
ilmakehän koostumuksessa ja veden 
kierrossa; ilmaston, maanpinnan ja 
valtamerien välinen vuorovaikutus; 
vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen 
ja ekosysteemeihin.

– Ympäristöön ja ilmastoon 
kohdistuvat paineet: ilmaston ja maapallon 
luonnonjärjestelmän toiminta; 
ilmastonmuutoksen syyt, sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteet; ilman, maaperän ja 
veden pilaantuminen; muutokset ilmakehän 
koostumuksessa ja veden kierrossa; 
ilmaston, maanpinnan ja valtamerien välinen 
vuorovaikutus; maatalouden ja 
ilmastonmuutoksen välinen vuorovaikutus 
sekä vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin.

Or. es

Perustelu

Maanviljelykseen käytettävän maan ja hiilen sitomisen maaperään vaikutuksesta 
ilmastonmuutokseen tarvitaan laajempaa tieteellistä tuntemusta.

Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 131
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit, 2 luetelmakohta

– Ympäristö ja terveys: : ympäristöstressiä 
aiheuttavien tekijöiden vaikutus ihmisten 
terveyteen, mukaan luettuina lähteiden 
määrittäminen, yhteydet sisäympäristöön 
sekä vaikutukset ja uudet riskitekijät; 
myrkyllisten aineiden integroidut 
riskinarviointimenetelmät, mukaan 
luettuina eläinkokeille vaihtoehtoiset 
menetelmät; ympäristöstä johtuvien 
terveysriskien kvantifiointi ja kustannus-
hyötyanalyysi sekä ehkäisystrategioihin 
liittyvät indikaattorit.

– Ympäristö ja terveys: ympäristöstressiä 
aiheuttavien tekijöiden vaikutus ihmisten 
terveyteen, mukaan luettuina lähteiden 
määrittäminen, yhteydet sisäympäristöön 
sekä vaikutukset ja uudet riskitekijät; 
myrkyllisten aineiden integroidut, muihin 
kuin eläinkokeisiin perustuvat
riskinarviointimenetelmät, mukaan luettuina 
eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät; 
ympäristöstä johtuvien terveysriskien 
kvantifiointi ja kustannus-hyötyanalyysi 
sekä ehkäisystrategioihin liittyvät 
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indikaattorit.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan pöytäkirjan vaatimukset ja huoli, 
jonka eläinkokeet ovat suuren yleisön parissa Euroopassa aiheuttaneet sekä kemikaaleja
koskevasta asetuksesta tehdyn ehdotuksen tavoitteen edistää muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvaa testausta EU:n ei ole hyväksyttävää rahoittaa enempää toksisuuden testauksen in 
vivo -menetelmien kehittämistä ja käyttöä. Neuvoston direktiivin 86/609/ETY 23 artiklan ja 
yhteisön ympäristöalan kuudennen toimintaohjelman 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan 
nojalla eläinkokeet tulisi korvata vaihtoehtoisilla kokeilla.

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 132
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit, 3 luetelmakohta

– Luonnonuhat: geologisiin uhkiin 
(esim. maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset 
ja hyökyaallot) ja ilmastoon (esim. myrskyt 
ja tulvat) liittyvien katastrofien 
ennustamisen ja integroidun vaara-, 
haavoittuvuus- ja riskinarvioinnin 
parantaminen; ennakkovaroitusjärjestelmien 
kehittäminen ja ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioiden parantaminen.

– Luonnonuhat: geologisiin uhkiin 
(esim. maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset 
ja hyökyaallot) ja ilmastoon (esim. myrskyt, 
kuivuus ja tulvat) liittyvien katastrofien 
ennustamisen ja integroidun vaara-, 
haavoittuvuus- ja riskinarvioinnin 
parantaminen; ennakkovaroitusjärjestelmien 
kehittäminen ja ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioiden parantaminen.

Or. pt

Perustelu

Koska maapallon ilmasto lämpenee, on erittäin tärkeää tukea kuivuuden vaikutusten ehkäisy-
ja vähentämiskeinoja koskevaa tutkimusta.

Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 133
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 
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alaotsikko Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit, 3 luetelmakohta

Luonnonuhat: geologisiin uhkiin (esim. 
maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja 
hyökyaallot) ja ilmastoon (esim. myrskyt ja
tulvat) liittyvien katastrofien ennustamisen 
ja integroidun vaara-, haavoittuvuus- ja 
riskinarvioinnin parantaminen; 
ennakkovaroitusjärjestelmien kehittäminen 
ja ehkäisy- ja lieventämisstrategioiden 
parantaminen.

– Luonnonuhat: geologisiin uhkiin (esim. 
maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja 
hyökyaallot) ja ilmastoon (esim. myrskyt ja 
tulvat) liittyvien katastrofien ennustamisen 
ja integroidun vaara-, haavoittuvuus- ja 
riskinarvioinnin parantaminen; 
ennakkovaroitusjärjestelmien kehittäminen 
ja ehkäisy- ja lieventämisstrategioiden 
parantaminen sekä luonnonuhista kärsiviin 
alueisiin kohdistuvien sosioekonomisten 
vaikutusten arviointi.

Or. es

Perustelu

Yksi luonnonkatastrofeihin liittyvistä tärkeimmistä tehtävistä on arvioida vaikutuksia, joita 
näillä katastrofeilla on taloudellisen toiminnan jatkumiseen ja siten väestön hyvinvointiin. Ei 
ole järkevää pyrkiä tuntemaan paremmin luonnonkatastrofeja, jos tämä ei johda kohteena 
olevien alueiden parempaan suojeluun.

Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 134
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Resurssien kestävä hallinta, 1 luetelmakohta

– Luonnonvarojen ja ihmisen aikaansaamien 
resurssien säilyttäminen ja kestävä hallinta:
ekosysteemit; vesivarojen hallinta; 
jätehuolto ja jätteen syntymisen ehkäisy; 
biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
hoito, maaperän suojelu, merenpohjan ja 
rannikkoalueiden suojelu, aavikoitumisen ja 
maaperän huonontumisen torjunnan 
lähestymistavat; metsänhoito; 
kaupunkiympäristön kestävä hoito ja 
suunnittelu, tiedonhallinta ja tietopalvelut; 
luonnon prosesseihin liittyvä arviointi ja 
ennakointi.

– Luonnonvarojen ja ihmisen aikaansaamien 
resurssien säilyttäminen ja kestävä hallinta:
ekosysteemit; vesivarojen hallinta; 
jätehuolto ja jätteen syntymisen ehkäisy; 
biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
hoito, maaperän suojelu, merenpohjan ja 
rannikkoalueiden suojelu, aavikoitumisen ja 
maaperän huonontumisen torjunnan 
lähestymistavat; maiseman suojelu, 
metsänhoito; kaupunkiympäristön kestävä 
hoito ja suunnittelu, historialliset 
voimavarat ja kulttuuriperintö,
tiedonhallinta ja tietopalvelut; luonnon 
prosesseihin liittyvä arviointi ja ennakointi. 
Kaupunkirakentamisen ja 
maatalouspolitiikkojen vaikutusarvioinnin 
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kriteerit.

Or. en

Perustelu

Ympäristön tutkimusta ja siitä seuraavia politiikkoja on toteutettava kokonaisvaltaisesti.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 135
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ympäristöteknologiat, 1 luetelmakohta

– Luonnon- ja kulttuuriympäristön 
havainnointiin, huonontumisen 
ehkäisemiseen ja lieventämiseen, 
sopeuttamiseen, korjaamiseen ja 
ennallistamiseen käytettävät 
ympäristöteknologiat : teknologiat, jotka 
liittyvät veteen, ilmastoon, ilmaan, meriin, 
kaupunki- ja maaseutuympäristöön, 
maaperään, jätteiden käsittelyyn, 
kierrätykseen, puhtaisiin 
tuotantoprosesseihin, kemikaalien 
turvallisuuteen sekä kulttuuriperinnön ja 
rakennetun ympäristön suojelemiseen.

– Luonnon- ja kulttuuriympäristön 
havainnointiin, simulointiin, huonontumisen 
ehkäisemiseen ja lieventämiseen, 
sopeuttamiseen, korjaamiseen ja 
ennallistamiseen käytettävät 
ympäristöteknologiat : teknologiat, jotka 
liittyvät veteen, ilmastoon, ilmaan, meriin, 
kaupunki- ja maaseutuympäristöön, 
maaperään, jätteiden käsittelyyn, 
kierrätykseen, puhtaisiin 
tuotantoprosesseihin ja kemikaalien 
turvallisuuteen. 

Or. en

Perustelu

Mikro- ja makrosimulointi on ensisijainen tutkimusväline ympäristöä koskevien ratkaisujen 
suunnittelussa ja ongelmien ennakoinnissa.

Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 136
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ympäristöteknologiat, 1 a luetelmakohta (uusi)
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– Kulttuuriperinnön ja ihmisen 
elinympäristön turvaaminen, suojelu ja 
vahvistaminen: kulttuuriperinnölle 
aiheutettujen vaurioiden arvioinnin 
parantaminen, innovatiivisten 
suojelustrategioiden kehittäminen, 
kulttuuriperinnön liittämisen 
kaupunkiympäristöön edistäminen.

Or. en

Perustelu

Kulttuuritutkimuksen yhteydessä jo käytettyä ympäristöteknologiaa on käytetty myös muilla 
aloilla. 

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 137
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ympäristöteknologiat, 2 luetelmakohta

– Teknologian arviointi, verifiointi ja 
testaus: prosessien, teknologioiden ja 
tuotteiden ympäristöriskien ja elinkaaren 
arvioinnin menetelmät ja välineet; tuki 
kemianteollisuuden kestävää kehitystä sekä 
vesihuoltoa ja vedenpuhdistusta 
käsitteleville teknologiayhteisöille1; tulevaan 
Euroopan ympäristöteknologioiden 
verifiointi- ja testausohjelmaan liittyvät 
tieteelliset ja teknologiset näkökohdat.

– Teknologian arviointi, verifiointi ja 
testaus: prosessien, teknologioiden ja 
tuotteiden ympäristöriskien ja elinkaaren 
arvioinnin menetelmät ja välineet; tuki 
kemianteollisuuden kestävää kehitystä, 
metsätekniikkaa sekä vesihuoltoa ja 
vedenpuhdistusta käsitteleville 
teknologiayhteisöille1; tulevaan Euroopan 
ympäristöteknologioiden simulointi-,
verifiointi- ja testausohjelmaan liittyvät 
tieteelliset ja teknologiset näkökohdat.

Or. en

Perustelu

Mikro- ja makrosimulointi on ensisijainen tutkimusväline ympäristöä koskevien ratkaisujen 
suunnittelussa ja ongelmien ennakoinnissa.

  
1 Näiden eurooppalaisten teknologiayhteisöjen tutkimuslinjaukset otetaan huomioon eri toimissa.
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Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 138
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ympäristöteknologiat, 2 luetelmakohta

– Teknologian arviointi, verifiointi ja 
testaus: prosessien, teknologioiden ja 
tuotteiden ympäristöriskien ja elinkaaren 
arvioinnin menetelmät ja välineet; tuki 
kemianteollisuuden kestävää kehitystä sekä 
vesihuoltoa ja vedenpuhdistusta 
käsitteleville teknologiayhteisöille; tulevaan 
Euroopan ympäristöteknologioiden 
verifiointi- ja testausohjelmaan liittyvät 
tieteelliset ja teknologiset näkökohdat.

– Teknologian arviointi, verifiointi ja 
testaus: prosessien, teknologioiden ja 
tuotteiden ympäristöriskien ja elinkaaren 
arvioinnin menetelmät ja välineet; tuki 
kemianteollisuuden kestävää kehitystä sekä 
vesihuoltoa ja vedenpuhdistusta 
käsitteleville teknologiayhteisöille; tulevaan 
Euroopan ympäristöteknologioiden 
verifiointi- ja testausohjelmaan liittyvät 
tieteelliset ja teknologiset näkökohdat; 
suolanpoistotekniikoiden arviointi ja niiden 
meriympäristöön ja maaperään kohdistuvat 
vaikutukset.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan tarvetta tutkia syvällisemmin meriveden suolanpoistotekniikan 
ominaisuuksia. Kyseessä on lupaava tekniikka, jolla on sekä hyviä että huonoja puolia .

Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 139
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ympäristöteknologiat, 2 a luetelmakohta (uusi)

– Saastepäästöjen taloudellisten 
vaikutusten arvioinnin matemaattiset 
menetelmät: mallien kehittäminen 
kaasupäästöjen taloudellisen arvon 
määrittämiseksi, ympäristötilinpito.

Or. es

Perustelu

Tarvitaan lisäponnisteluja matemaattisten mallien kehittämiseksi, jotta tulevaisuudessa 
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saastumisen arvo voitaisiin määrittää. Näin saastuminen voitaisiin liittää tilinpitoon 
yksittäisen tilinpitoyksikön avulla mahdollistaen näin muiden välineiden kehittämisen.

Tarkistuksen esittäjä: Anne Laperrouze

Tarkistus 140
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, uusi 

alaotsikko

Luonnon biologinen monimuotoisuus:
– Luonnon biologisen monimuotoisuuden 
suojelu ja kestävä hallinta; keskipitkän ja 
pitkän aikavälin suuntausten arviointi; 
biologisessa monimuotoisuudessa 
tapahtuvien muutosten luontoon, talouteen 
ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten 
sekä yhteiskunnan ja luonnon biologisen 
monimuotoisuuden välisen 
vuorovaikutuksen arviointi. 

Or. fr

Perustelu

Vuosituhannen vaihteen ekosysteemiarvioinnissa korostettiin luonnon biologisen 
monimuotoisuuden katoamista, joka johtuu vääristä tavoista hallita luontoa. 
Monimuotoisuuden katoaminen on laajuudeltaan ihmiskunnan historiassa ennennäkemätöntä 
ja vaatii merkittäviä tutkimusponnisteluja Euroopassa. 

Kansainväliset sitoumukset velvoittavat unionia merkittävästi tutkimaan biologista 
monimuotoisuutta. Näitä sitoumuksia ovat ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimus ja Kioton sopimus sekä biologista monimuotoisuutta koskeva 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus. 

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 141
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, uusi 

alaotsikko

– Luonnon biologinen monimuotoisuus: 
– Luonnon biologisen monimuotoisuuden 
suojelu, palauttaminen ja kestävä hallinta; 
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keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntausten 
arviointi ja ennustaminen mukaan lukien 
monimuotoisuuden suojelun, 
palauttamisen ja kestävän hallinnan 
toimenpiteet; biologisessa 
monimuotoisuudessa tapahtuvien 
muutosten luontoon, talouteen ja 
yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten 
sekä yhteiskunnan ja luonnon biologisen 
monimuotoisuuden välisen 
vuorovaikutuksen arviointi. 

Or. fr

Perustelu

Lukuisissa tutkimuksissa on korostettu biologisen monimuotoisuuden katoamista, jota on 
havaittu yhä useammassa uhanalaisessa kasvi- ja eläinlajissa. Osittainen syy tähän ovat 
huonot tavat hallita luontoa, mutta ennen kaikkea ihmisen toiminnallaan aiheuttama erilainen 
saastuminen. Monimuotoisuuden katoaminen on laajuudeltaan ihmiskunnan historiassa 
ennennäkemätöntä ja vaatii merkittäviä tutkimusponnisteluja Euroopassa.
Kansainväliset sitoumukset velvoittavat unionia merkittävästi tutkimaan biologista 
monimuotoisuutta. Näitä sitoumuksia ovat ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimus ja Kioton sopimus sekä biologista monimuotoisuutta koskeva 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus. 

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 142
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Tavoite

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

Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta 
integroituja, ”vihreämpiä” ja ”älykkäämpiä” 
yleiseurooppalaisia liikennejärjestelmiä, 
joita myös vammaiset voivat käyttää,
kaikkien kansalaisten ja yhteiskunnan 
hyödyksi ympäristöä ja luonnonvaroja 
säästäen sekä turvata Euroopan teollisuuden 
hankkima johtava asema 
maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen.

Or. en
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Perustelu

Vammaisten mahdollisuus käyttää yleisiä liikennepalveluja on keskeisessä asemassa 
useimpien jäsenvaltioiden liikennepolitiikassa.  Euroopassa suoritettavilla tutkimus- ja 
kehittämisaloitteilla voitaisiin tukea alan kehitystä ja tarjota vertailutietoa esimerkiksi 
vammaisille soveltuvien kuljetusmuotojen kustannushyötyä koskevilla tutkimuksilla sekä 
tutkimuksilla vammaiset huomioivan suunnittelun laajemmista yhteiskunnallisista 
vaikutuksista ja sen tarjoamista parannetuista ja innovatiivisista ratkaisuista.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 143
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimissa tutkimuslinjauksissa tuetaan 
ajatusta, jonka mukaan on tarpeen omaksua 
uusi liikennejärjestelmiin perustuva 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
ajoneuvojen, liikenneverkkojen ja 
liikennepalvelujen käytön välinen 
vuorovaikutus. Tällainen lähestymistapa 
voidaan kehittää ainoastaan Euroopan 
tasolla. TTK-toiminnan kustannukset ovat 
merkittävässä kasvussa kaikilla edellä 
mainituilla osa-alueilla. EU-tason 
yhteistoiminta onkin olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan saavuttaa erilaisten TTK-
toimijoiden kriittinen massa ja vastata 
tutkimustyön mittakaavan ja monialaisuuden 
asettamiin haasteisiin kustannustehokkaalla 
tavalla. Samoin sen avulla voidaan vastata 
poliittisiin, teknologisiin ja sosioekonomisiin 
haasteisiin, jotka liittyvät sellaisiin 
kysymyksiin kuten tulevaisuuden ”puhdas ja 
turvallinen ajoneuvo”, liikennemuotojen 
yhteentoimivuus ja yhteensopivuus etenkin 
rautatieliikenteen osalta, kohtuuhintaisuus, 
turvallisuus, kapasiteetti, turvatoimet ja 
ympäristövaikutukset laajentuneessa EU:ssa. 
Myös teknologioiden kehittäminen Galileo-
järjestelmän ja sen sovellusten tueksi on 
olennaisen tärkeää EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanon kannalta.

Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimissa tutkimuslinjauksissa tuetaan 
ajatusta, jonka mukaan on tarpeen omaksua 
uusi liikennejärjestelmiin perustuva 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
ajoneuvojen, liikenneverkkojen ja 
liikennepalvelujen käytön välinen 
vuorovaikutus. Tällainen lähestymistapa 
voidaan kehittää ainoastaan Euroopan 
tasolla. TTK-toiminnan kustannukset ovat 
merkittävässä kasvussa kaikilla edellä 
mainituilla osa-alueilla. EU-tason 
yhteistoiminta onkin olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan saavuttaa erilaisten TTK-
toimijoiden kriittinen massa ja vastata 
tutkimustyön mittakaavan ja monialaisuuden 
asettamiin haasteisiin kustannustehokkaalla 
tavalla. Samoin sen avulla voidaan vastata 
poliittisiin, teknologisiin ja sosioekonomisiin 
haasteisiin, jotka liittyvät sellaisiin 
kysymyksiin kuten tulevaisuuden ”puhdas ja 
turvallinen ajoneuvo”, liikennemuotojen 
yhteentoimivuus ja yhteensopivuus 
(vammaisille soveltuvat ajoneuvot, 
infrastruktuuri ja vammaisten 
tiedottaminen samalla huomioiden) etenkin 
maantie- ja rautatieliikenteen osalta, 
kohtuuhintaisuus, turvallisuus, kapasiteetti, 
turvatoimet ja ympäristövaikutukset 
laajentuneessa EU:ssa. Tutkimusrahoitusta 
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annetaan myös sellaisiin tarkoituksiin, 
joissa tarjotaan uusia ja parannettuja 
ratkaisuja vammaisille täysin soveltuville 
liikenneinfrastruktuureille ja ajoneuvoille, 
joista voivat hyötyä myös vanhukset ja 
muut liikennevälineiden käyttäjät yleensä.
Myös teknologioiden kehittäminen Galileo-
järjestelmän ja sen sovellusten tueksi on 
olennaisen tärkeää EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanon kannalta.

Or. en

Perustelu

Tieliikenne käsittää yhä suuren osan liikenteestä, mistä syystä sitä ja erityisesti julkista 
liikennettä ei pitäisi unohtaa.  Vammaisten mahdollisuus käyttää yleisiä liikennepalveluja on 
keskeisessä asemassa useimpien jäsenvaltioiden liikennepolitiikassa. Euroopassa 
suoritettavilla tutkimus- ja kehittämisaloitteilla voitaisiin tukea alan kehitystä ja tarjota 
vertailutietoa esimerkiksi vammaisille soveltuvien kuljetusmuotojen kustannushyötyä 
koskevilla tutkimuksilla sekä tutkimuksilla vammaiset huomioivan suunnittelun laajemmista 
yhteiskunnallisista vaikutuksista ja sen tarjoamista parannetuista ja innovatiivisista 
ratkaisuista.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 144
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, luetelmakohta, 

alaotsikko Ilmailu ja lentoliikenne, 3 luetelmakohta

– Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen: 
matkustusmukavuuden parantaminen, 
innovatiiviset lennonaikaiset palvelut ja 
matkustajien tehokkaampi käsittely; 
lentoliikenteen kaikkien 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen; ilma-
alusvalikoiman laajentaminen siten, että 
käytössä on runsaasti eri vaihtoehtoja 
laajarunkoisista lentokoneista pienikokoisiin 
aluksiin. 

– Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen:
matkustusmukavuuden parantaminen, 
innovatiiviset lennonaikaiset palvelut ja 
matkustajien tehokkaampi käsittely kaikille 
matkustajille, myös vammaisille; 
lentoliikenteen kaikkien 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen; ilma-
alusvalikoiman laajentaminen siten, että 
käytössä on runsaasti eri vaihtoehtoja 
laajarunkoisista lentokoneista pienikokoisiin 
aluksiin, suunnittelun parantaminen 
vammaisten pääsyn koneisiin 
mahdollistamiseksi, mikä on tehtävä 
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vammaisjärjestöjen edustajia kuullen.

Or. en

Perustelu

Vammaisten mahdollisuus käyttää yleisiä liikennepalveluja on keskeisessä asemassa 
useimpien jäsenvaltioiden liikennepolitiikassa.  Euroopassa suoritettavilla tutkimus- ja 
kehittämisaloitteilla voitaisiin tukea alan kehitystä ja tarjota vertailutietoa esimerkiksi 
vammaisille soveltuvien kuljetusmuotojen kustannushyötyä koskevilla tutkimuksilla sekä 
tutkimuksilla vammaiset huomioivan suunnittelun laajemmista yhteiskunnallisista 
vaikutuksista ja sen tarjoamista parannetuista ja innovatiivisista ratkaisuista.   

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 145
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, luetelmakohta, 

alaotsikko Ilmailu ja lentoliikenne, 6 luetelmakohta

– Tien avaaminen tulevaisuuden 
lentoliikenteelle: vastaaminen pitkän 
aikavälin haasteisiin radikaalimmilla, 
ympäristötehokkaammilla ja 
innovatiivisemmilla teknologioiden 
yhdistelmillä, jotka johtavat merkittäviin 
edistysaskeliin lentoliikenteessä.

– Tien avaaminen tulevaisuuden 
lentoliikenteelle: vastaaminen pitkän 
aikavälin haasteisiin radikaalimmilla, 
ympäristötehokkaammilla ja 
innovatiivisemmilla teknologioiden 
yhdistelmillä, jotka huomioivat vammaiset 
ja jotka johtavat merkittäviin edistysaskeliin 
lentoliikenteessä.

Or. en

Perustelu

Vammaisten mahdollisuus käyttää yleisiä liikennepalveluja on keskeisessä asemassa 
useimpien jäsenvaltioiden liikennepolitiikassa.  Euroopassa suoritettavilla tutkimus- ja 
kehittämisaloitteilla voitaisiin tukea alan kehitystä ja tarjota vertailutietoa esimerkiksi 
vammaisille soveltuvien kuljetusmuotojen kustannushyötyä koskevilla tutkimuksilla sekä 
tutkimuksilla vammaiset huomioivan suunnittelun laajemmista yhteiskunnallisista 
vaikutuksista ja sen tarjoamista parannetuista ja innovatiivisista ratkaisuista.
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Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 146
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko 

Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 3 luetelmakohta

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen: innovatiiviset 
liikennejärjestelyt, puhtaat ja turvalliset 
ajoneuvot ja saastuttamattomat 
liikennevälineet mukaan luettuina, uudet
julkisen liikenteen muodot ja
yksityisliikenteen järkeistäminen, 
viestintäinfrastruktuuri, integroitu 
yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne.

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen: innovatiiviset 
liikennejärjestelyt, puhtaat ja turvalliset 
ajoneuvot ja saastuttamattomat 
liikennevälineet mukaan luettuina, 
parannetut ja innovatiiviset ratkaisut 
vammaisten pääsyn liikennevälineisiin ja 
infrastruktuureihin mahdollistamiseksi,
julkisen liikenteen muodot ja
yksityisliikenteen järkeistäminen, 
viestintäinfrastruktuuri, integroitu 
yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne.

Or. en

Perustelu

Vammaisten mahdollisuus käyttää yleisiä liikennepalveluja on keskeisessä asemassa 
useimpien jäsenvaltioiden liikennepolitiikassa.  Euroopassa suoritettavilla tutkimus- ja 
kehittämisaloitteilla voitaisiin tukea alan kehitystä ja tarjota vertailutietoa esimerkiksi 
vammaisille soveltuvien kuljetusmuotojen kustannushyötyä koskevilla tutkimuksilla sekä 
tutkimuksilla vammaiset huomioivan suunnittelun laajemmista yhteiskunnallisista 
vaikutuksista ja sen tarjoamista parannetuista ja innovatiivisista ratkaisuista.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 147
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko 

Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 4 luetelmakohta

– Turvallisuuden ja turvatoimien 
parantaminen: turvallisuuden ja turvatoimien 
parantaminen liikennejärjestelmän 
elimellisinä osina, kuljettajien, matkustajien, 
miehistön, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
liikennetoiminnoissa, ajoneuvojen ja alusten 
suunnittelussa sekä liikenteen 
kokonaisjärjestelmässä.

– Turvallisuuden ja turvatoimien 
parantaminen: turvallisuuden ja turvatoimien 
parantaminen liikennejärjestelmän 
elimellisinä osina, kuljettajien, matkustajien, 
miehistön, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
liikennetoiminnoissa, ajoneuvojen ja alusten 
suunnittelussa ja käytössä sekä liikenteen 
kokonaisjärjestelmässä mukaan lukien 
asianmukainen käyttökoulutus ja kaikkien 
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osapuolien opastus.

Or. en

Perustelu

Maaliikennetutkimukseen on lisättävä koulutus- ja käyttötuki. Parhaimminkin suunnitellun 
järjestelmän tehokas käyttö vaatii koulutus- ja käyttötukea. Erityisesti turvallisuus liittyy 
läheisesti koulutukseen, minkä vuoksi sitä ei pitäisi jättää huomiotta.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 148
Liite I, osa I, aihealue 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, otsikko Toimet, 

alaotsikko Keskeiset yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset

∙ Keskeiset yhteiskunnalliset 
kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset:
tarkastelukohteita ovat: demografiset 
muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja 
muuttoliike; elämäntavat, työ, perhe, 
sukupuolikysymykset, terveys ja 
elämänlaatu; rikollisuus; liiketoiminnan 
rooli yhteiskunnan ja väestön 
monimuotoisuuden kannalta, kulttuurinen 
vuorovaikutus sekä perusoikeuksien suojaan 
ja rasismin ja suvaitsemattomuuden 
torjuntaan liittyvät kysymykset. 

∙ Keskeiset yhteiskunnalliset 
kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset:
tarkastelukohteita ovat: demografiset 
muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja 
muuttoliike; elämäntavat, työ, perhe, 
sukupuolikysymykset, terveys ja 
elämänlaatu; rikollisuus; vammaisten 
tilanne ja elämänlaatu, erityisesti apua 
tarvitsevien vammaisten ja laitoksissa 
asuvien vammaisten tilanne Euroopassa 
sekä itsenäisen elämisen mallit eri puolilla 
Eurooppaa; liiketoiminnan rooli 
yhteiskunnan ja väestön monimuotoisuuden 
kannalta, kulttuurinen vuorovaikutus sekä 
perusoikeuksien suojaan ja rasismin, 
suvaitsemattomuuden ja kaikenlaisen 
syrjinnän torjuntaan liittyvät kysymykset.

Or. en

Perustelu

Elämänlaatua koskevissa aloitteissa on suuri tarve rahoitukselle, jota kohdistetaan 
eurooppalaisissa laitoksissa elävien vammaisten tilanteen tutkimiseksi laaja-alaisesti ja 
perustavasti.  Komission rahoittamassa äskettäin suoritetussa alustavassa tutkimuksessa 
todettiin, että eurooppalaisista vammaislaitoksista ja palveluista on saatavilla vain vähän 



AM\587815FI.doc 63/77 PE 364.923v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

tietoa. Hankkeen loppuraportissa todetaan, että alalla tarvitaan lisätutkimuksia ja että asiaa 
tulisi myös käsitellä unionin seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa.

Tämän lisäksi tarvitaan vielä paljon lisätutkimuksia vertailukelpoisen tiedon toimittamiseksi 
eri EU-maista ja hakijamaista koskien vammaisten henkilökohtaisia tukipalveluja, suoria 
maksujärjestelmiä ja vammaisille tarkoitettuja itsenäisen asumisen keskuksia.  Samoin 
tutkimusta tarvitaan sen selvittämiseksi, voivatko vammaiset ja heidän perheensä valita 
vapaasti itsenäisen asumisen ja mahdollisuuden käyttää henkilökohtaisia tukipalveluja vai 
tarjotaanko heille laitoshoitopalveluja.

Tarkistuksen esittäjä: Françoise Grossetête

Tarkistus 149
Liite I, osa I, aihealue 9 a (uusi) Järjestelmän luominen luovan portaan ja teollisuuden välistä 

kanssakäymistä varten 

9 a. Järjestelmän luominen luovan portaan ja 
teollisuuden välistä kanssakäymistä varten

Tavoite
Tavoitteena on luoda yhteyksiä 
tutkimuksen ja teollisuuden välille
Lähtökohdat
Unionissa on yleistä, että eurooppalaiset 
tutkijat tai yrittäjät eivät viimeistele 
innovaatioitaan. Rakenteellisista, 
taloudellisista tai muista syistä johtuen 
luovalla portaalla ei ole valmiuksia 
kehittää tuotettaan loppuun asti. Tämä on 
valitettavaa haaskausta, koska monissa 
tapauksissa luova taho ei tiedä kenen 
puoleen kääntyä, jotta tämän luoma 
prosessi voitaisiin sisällyttää laajempaan 
tutkimukseen tai muuntaa se käytännön 
teolliseksi sovellukseksi. Unionin on 
rakennettava tarvittavat yhteydet luovan 
portaan ja teollisuuden välille.
Toimet
– tarjonnalle ja kysynnälle tarkoitetun 
yhteisen eurooppalaisen järjestelmän 
luominen
– yhteyksien luomisen toimenpiteiden 
hallinta ja valvonta
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 150
Liite I, osa II Ideat, otsikko Toimet, 2 kohta

Pioneeritutkimukseen liittyvät EU:n toimet 
toteuttaa Euroopan tutkimusneuvosto, joka 
koostuu tieteellisestä neuvostosta ja sitä 
tukevasta täytäntöönpanojaostosta.

Pioneeritutkimukseen liittyvät EU:n toimet 
toteuttaa Euroopan tutkimusneuvosto, joka 
koostuu tieteellisestä neuvostosta, jonka 
muodostamiseen sovelletaan EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklaa.

Or. pt

Perustelu

Euroopan tutkimusneuvoston muodostamiseen tulisi soveltaa EY:n perustamissopimuksen 171 
artiklaa, koska tämä on ainoa lainsäädännöllinen kehys, joka takaa, että neuvosto on 
tieteellisesti riippumaton. Komission ehdotus täytäntöönpanorakenteen luomisesta 
tutkimusneuvostolle on byrokraattinen toimenpide, joka ei helpottaisi Euroopan 
tiedepolitiikan kannustamista.

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 151
Liite I, osa II Ideat, otsikko Toimet, 4 kohta

Täytäntöönpanojaosto vastaa kaikista 
täytäntöönpanoon ja ohjelman 
toteuttamiseen liittyvistä asioista 
vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Se 
toteuttaa vertaisarviointi- ja 
valintaprosessit tieteellisen neuvoston 
vahvistamien periaatteiden mukaisesti ja 
huolehtii apurahojen taloudellisesta ja 
tieteellisestä hallinnoinnista.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 152
Liite I, osa III Ihmiset, otsikko Toimet, 2 luetelmakohta

• Elinikäinen oppiminen ja urakehitys: 
Tarkoituksena on tukea kokeneiden 
tutkijoiden urakehitystä. Taitojen ja 
pätevyyden täydentämiseksi, uusien 
taitojen ja pätevyyden hankkimiseksi tai 
tieteidenvälisyyden/monitieteisyyden ja/tai 
alojen välisen liikkuvuuden tehostamiseksi 
tukea myönnetään tutkijoille, jotka 
erityisesti tarvitsevat lisä- tai täydentävää 
pätevyyttä ja taitoja, jotka palaavat 
tutkijanuralle tauon jälkeen tai jotka 
siirtyvät/palaavat pitempiaikaiseen tutkijan 
asemaan Euroopassa (esim. kotimaahansa) 
kansainvälisen tutkijanvaihdon jälkeen. 
Toteutusvälineenä ovat henkilökohtaiset 
apurahat, jotka myönnetään suoraan EU:n 
tasolla, sekä alueellisten, kansallisten tai 
kansainvälisten ohjelmien 
yhteisrahoittaminen.

• Elinikäinen oppiminen ja urakehitys: 
Tarkoituksena on tukea kokeneiden 
tutkijoiden urakehitystä. Taitojen ja 
pätevyyden täydentämiseksi, uusien 
taitojen ja pätevyyden hankkimiseksi tai 
tieteidenvälisyyden/monitieteisyyden ja/tai 
alojen välisen liikkuvuuden tehostamiseksi 
tukea myönnetään tutkijoille, jotka 
erityisesti tarvitsevat lisä- tai täydentävää 
pätevyyttä ja taitoja, jotka palaavat 
tutkijanuralle tauon jälkeen tai jotka 
siirtyvät/palaavat pitempiaikaiseen tutkijan 
asemaan Euroopassa (esim. kotimaahansa) 
kansainvälisen tutkijanvaihdon jälkeen. 
Toteutusvälineenä ovat henkilökohtaiset 
apurahat, jotka myönnetään suoraan EU:n 
tasolla. 

Or. pt

Perustelu

Puiteohjelmaa ei tulisi käyttää tuen antamiseksi sellaisille hankkeille, jotka jo saavat 
rahoitusta yksittäisiltä jäsenvaltioilta. Yhteisön myöntämän rahoituksen määrän lisääminen 
tulisi olla ensisijainen tavoite.

Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 153
Liite I, osa III Ihmiset, otsikko Toimet, 5 luetelmakohta

• Erityistoimet, joilla tuetaan todellisten 
eurooppalaisten työmarkkinoiden syntyä 
tutkijoille poistamalla liikkuvuuden 
esteitä ja parantamalla tutkijoiden 
uranäkymiä Euroopassa.  Lisäksi 
myönnetään tukea Marie Curie –toimien 
ja niiden tavoitteiden tunnettuuden 

• Erityistoimet, joilla tuetaan todellisten 
eurooppalaisten työmarkkinoiden syntyä 
tutkijoille poistamalla liikkuvuuden 
esteitä ja parantamalla tutkijoiden 
uranäkymiä Euroopassa.  Etusijalle 
asetetaan sellaiset yliopistot, 
tutkimuskeskukset ja liiketoiminta, jotka 
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lisäämiseksi. luovat tutkimukselle uusia työpaikkoja. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
naistutkijoiden tarpeisiin ja tarvittavaan 
sosiaaliseen tukeen, jos perhe-elämä on 
sovitettava tieteellisen uran kanssa. 
Lisäksi myönnetään tukea Marie Curie -
toimien ja niiden tavoitteiden 
tunnettuuden lisäämiseksi.

Or. es

Perustelu

Naistutkijoiden kohtaamat ongelmat johtuvat usein vaikeudesta yhdistää perhe-elämä ja työ. 

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 154
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Toimet, kohta 

Käytössä olevien tutkimusinfrastruktuurien tuki, 3 luetelmakohta

– Sähköiset tutkimusinfrastruktuurit. 
Tarkoituksena on edistää 
suurikapasiteettisten ja suorituskykyisten 
viestintä- ja Grid-pohjaisten 
infrastruktuurien jatkokehittämistä ja lisätä 
suuren suorituskyvyn laskentakapasiteettia 
Euroopassa. Tavoitteena on myös tukea 
näiden infrastruktuurien käyttöönottoa 
käyttäjäyhteisöissä, lisätä niiden 
maailmanlaajuista merkitystä ja parantaa 
luottamusta niihin GEANT- ja Grid-
infrastruktuurien saavutusten pohjalta.

– Sähköiset tutkimusinfrastruktuurit. 
Tarkoituksena on edistää 
suurikapasiteettisten ja suorituskykyisten 
viestintä- ja Grid-pohjaisten 
infrastruktuurien jatkokehittämistä ja lisätä 
suuren suorituskyvyn laskentakapasiteettia 
Euroopassa. Tavoitteena on myös tukea 
näiden infrastruktuurien käyttöönottoa 
käyttäjäyhteisöissä, lisätä niiden 
maailmanlaajuista merkitystä ja parantaa 
luottamusta niihin GEANT- ja Grid-
infrastruktuurien saavutusten pohjalta.

Lisäksi pyritään myös edistämään parhaita 
käytäntöjä käyttäjänäkökohtien 
sisällyttämiseksi tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin.

Or. en
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Perustelu

Yksi aikaisempien EU-tutkimusohjelmien heikoista puolista oli käyttäjien vähäinen 
osallistumismäärä hankkeiden valinnassa, toimeenpanossa ja arvioinnissa. Viime vuosina 
käyttäjänäkökohtien huomioimisesta on tullut tutkimuksen ja kehittämisen arkipäivää ja yksi 
sen lähestymistavoista. Uudessa puiteohjelmassa olisi otettava huomioon tämä myönteinen 
asennemuutos. Jotta tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia voitaisiin soveltaa käytännössä, on
myönnettävä, että käyttäjänäkökohtien huomioimisella on ensisijaista merkitystä. Vammaiset 
tuntevat parhaiten tarpeensa ja sen, miten tuote- ja palvelukehittämisen innovaatiota voidaan 
parhaiden mukauttaa vammaisten tarpeisiin käytännössä.

Käyttäjänäkökohtien huomioiminen on täysimääräisesti sisällytettävä kriteereihin, joiden 
perusteella hankkeille myönnetään rahoitusta tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännestä 
puiteohjelmasta.

Tarkistuksen esittäjät: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ja Vittorio Prodi

Tarkistus 155
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tiede yhteiskunnassa, alaotsikko Lähtökohdat

Tieteen ja teknologian vaikutus ulottuu yhä 
syvemmälle päivittäiseen elämäämme.  
Vaikka tiede ja teknologia ovat 
yhteiskunnallisen toiminnan tuotosta ja 
yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tekijöiden 
muovaamia, ne ovat suurelle osalle 
kansalaisia ja poliittisia päättäjiä edelleen 
kaukainen asia, joka ei kosketa heidän 
päivittäisiä huolenaiheitaan. Tiede ja 
teknologia synnyttävät edelleen 
väärinymmärrystä ja perusteettomia toivoja 
ja pelkoja. Uusiin teknologioihin liittyviä 
kiistanalaisia kysymyksiä tulisi käsitellä 
tietoon perustuvassa yhteiskunnallisessa 
keskustelussa, joka johtaa järkeviin 
valintoihin ja päätöksiin. 

Tieteen ja teknologian vaikutus ulottuu yhä 
syvemmälle päivittäiseen elämäämme.  
Vaikka tiede ja teknologia ovat 
yhteiskunnallisen toiminnan tuotosta ja 
yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tekijöiden 
muovaamia, ne ovat suurelle osalle 
kansalaisia ja poliittisia päättäjiä edelleen 
kaukainen asia, joka ei kosketa heidän 
päivittäisiä huolenaiheitaan. Tiede ja 
teknologia synnyttävät edelleen 
väärinymmärrystä ja perusteettomia toivoja 
ja pelkoja. Uusiin teknologioihin liittyviä 
kiistanalaisia kysymyksiä tulisi käsitellä 
tietoon perustuvassa yhteiskunnallisessa 
keskustelussa, joka johtaa järkeviin 
valintoihin ja päätöksiin. 

Unionin tutkimuspolitiikalla onnistutaan 
tavoitteissa vain, jos eurooppalainen 
yhteiskunta ja jäsenvaltiot ovat 
vakuuttuneita siitä, että niiden 
huolenaiheet huomioidaan ja että 
oikeutettuja eettisiä rajoja noudatetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotus antaa vaikutelman siitä, että tärkein huolenaihe on saada suuri yleisö 
vakuuttuneeksi. Toisaalta on myös tärkeää, että tutkijat ottavat huomioon yhteiskunnan 
kannan ja toimivat rajojen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjät: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ja Vittorio Prodi

Tarkistus 156
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tiede yhteiskunnassa, alaotsikko Toimet, uusi 

luetelmakohta

• Tutkijoiden ja koko suuren yleisön 
(mukaan luettuna organisoitunut 
kansalaisyhteiskunta), laajempi 
osallistuminen tieteestä käytävään 
keskusteluun, jotta voidaan ennakoida ja 
selventää poliittisia ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä, muun muassa eettisiä 
kysymyksiä.

• Tutkijoiden ja koko suuren yleisön 
(mukaan luettuna organisoitunut 
kansalaisyhteiskunta), laajempi 
osallistuminen tieteestä käytävään 
keskusteluun, jotta voidaan ennakoida ja 
selventää poliittisia ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä, muun muassa eettisiä 
kysymyksiä.

• Tutkimustoimien kriittinen arviointi 
pyrkien asettamaan rajat eettisesti 
kestävälle tutkimukselle, jossa 
perusoikeudet otetaan asianmukaisesti 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Ohjelmassa on oltava selkeämmät viittaukset tutkimuksen ja yhteiskunnan eettisiin rajoihin.

Tarkistuksen esittäjä: Evangelia Tzampazi

Tarkistus 157
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tiede yhteiskunnassa, alaotsikko Toimet, uusi 

luetelmakohta

• Gendertutkimus, mukaan luettuna 
sukupuoliulottuvuuden ottaminen huomioon 

• Gendertutkimus, mukaan luettuna 
sukupuoliulottuvuuden ottaminen huomioon 
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kaikilla tutkimuksen aloilla ja naisten asema 
tutkimuksessa.

kaikilla tutkimuksen aloilla ja naisten asema 
tutkimuksessa.

• Kaikenlaisen syrjinnän tutkiminen ja 
syrjittyjen ryhmien sisällyttäminen kaikkiin 
tutkimusaloihin EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklassa 
tarkoitettujen perusteiden nojalla.

Or. en

Perustelu

Vammaisia koskevilla erityistoimilla on merkitystä, jos otetaan huomioon edut, joita 
vammaisia koskevilla tutkimuksen ja kehittämisen erityisaloitteilla on vammaisten sosiaalisen 
sopeuttamisen kannalta.  
Samalla vammaisiin liittyvien kysymysten laaja-alaisuus vaatii sitä, että vammaiset tulisi 
huomioida laajasti ohjelman kaikilla asianosaisilla aloilla.  Vammaisuuden eri muodot olisi 
tunnustettava ja ymmärrettävä laajasti kaikissa tutkimus- ja kehittämisaloitteissa.
On tärkeää ja asianmukaista, että Euroopan komission tutkimushankkeille antama tuki 
liitetään EU:n poliittisiin tavoitteisiin Euroopan tutkimuspotentiaalin ja lisäarvon lisäksi.  
Vammaisten kannalta tärkeimpiä EU-politiikan alueita ovat tieto- ja viestintätekniikka, opetus 
ja koulutus, liikenne, työllisyys ja sosiaalipolitiikka.
Tämän lisäksi on tärkeää, että tutkimustoimissa ei pidättäydytä pelkästään puhtaasti 
kaupallisissa tavoitteissa vaan kohdistetaan huomiota sosiaalisiin tutkimustarpeisiin 
käyttäjävaatimukset ja vammaiskäyttäjien tarpeet samalla huomioiden.

Tarkistuksen esittäjä: John Bowis

Tarkistus 158
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Kansainväliset yhteistyötoimet, 3 kohta, 3 luetelmakohta

– kehitysmaat niiden eritystarpeisiin 
keskittyen,

– kehitysmaat niiden eritystarpeisiin kuten 
merkittäviin ja väheksyttyihin sairauksiin
keskittyen,

Or. en

Perustelu

Merkittävillä ja väheksytyillä sairauksilla on suuria terveydellisiä vaikutuksia kehitysmaissa. 
Näiden sairauksien torjuminen on olennainen tekijä maailman köyhyyden vastaisessa 
taistelussa.
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Tarkistuksen esittäjät: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ja 
Peter Liese

Tarkistus 159
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalaan liittyvät 

toimet, alaotsikko Toimet, kohta Solidaarisuus ja luonnonvarojen vastuullinen hallinta, 
luetelmakohta 4 a (uusi)

– Vaihtoehtoisten testausmenetelmien ja 
erityisesti muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvien menetelmien kehittämisen ja 
validoinnin edistäminen ja kannustaminen 
kaikilla asianomaisilla tutkimusaloilla 
(turvallisuuden arviointi, rokotteiden 
testaus, terveystutkimus ja biolääketieteen 
tutkimus jne.).

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan pöytäkirjan vaatimusten, neuvoston direktiivin 
86/609/ETY 23 artiklan ja ympäristöä koskevan yhteisön kuudennen toimintaohjelman 7 
artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan sekä kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 
(76/768/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna, samoin kuin kemikaaleja koskevasta 
asetuksesta tehdyn ehdotuksen sisältämien, muihin kuin eläinkokeisiin perustuvien 
testausmenetelmien edistämistä koskevien tavoitteiden nojalla vaihtoehtoisten 
testausmenetelmien ja erityisesti muihin kuin eläinkokeisiin perustuvien testausmenetelmien 
kehittäminen ja validointi tulisi sisällyttää YTK:n toimintoihin.

Tarkistuksen esittäjät: Peter Liese, Johannes Blokland ja Vittorio Prodi

Tarkistus 160
Liite I, loppu (uusi)

1. Eettisesti arkoja kysymyksiä 
käsittelevissä tutkimushankkeissa 
osallistujien on saatava kansallisilta tai 
paikallisilta eettisten kysymysten 
toimikunnilta hyväksyntä tai lupa ennen 
hankkeen käynnistämistä. Tämän lisäksi 
myös Euroopan komissio käsittelee 
järjestelmällisesti kaikki hankkeet. 
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Erityistapauksissa eettinen arviointi 
voidaan suorittaa hankkeen toteutuksen 
aikana.
2. Tässä ohjelmassa ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:
– ihmisalkioiden kloonauksen menetelmät,
– ihmisen iturataan kohdistuvat toimet,
– tutkimushankkeet, jotka johtavat suoraan 
tai epäsuorasti ihmisalkioiden 
tuhoamiseen.
Alkioiden kantasolututkimuksissa on 
käytettävä hyväksi Yhdysvaltain 
kansanterveyslaitoksen NIH:n kokemusta, 
ja tutkimus on rajattava ennen elokuuta 
2001 luotuihin alkioiden kantasoluihin.

Or. en

Perustelu

Viimeaikaiset tiedot ihmisen munasoluilla käytävästä kaupasta ja eteläkorealaisen tutkijan ja 
kansainvälisen kantasolukeskuksen puheenjohtajan Hwang Woo-sukin ero osoittavat, että on 
suuri vaara, että naisia käytetään hyväksi munasolujen luovuttajina. Tällä tarkistuksella 
tarkennetaan esittelijän tekemiä tarkistuksia ja mukautetaan ne erityisohjelmia koskevaan 
komission tekstiin. Rahoituksen ulkopuolelle jätettäviä toimia koskeva maininta on 
tarpeellista laittaa puiteohjelman liitteen I loppuun, koska kohtaa pitää soveltaa kaikkiin 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman alaisiin toimiin.

Tarkistuksen esittäjät: Miroslav Mikolášik ja Kathy Sinnott

Tarkistus 161
Liite I, loppu (uusi)

1. Eettisesti arkoja kysymyksiä 
käsittelevissä tutkimushankkeissa 
osallistujien on saatava kansallisilta tai 
paikallisilta eettisten kysymysten 
toimikunnilta hyväksyntä tai lupa ennen 
hankkeen käynnistämistä. Tämän lisäksi 
myös Euroopan komissio käsittelee 
järjestelmällisesti kaikki hankkeet. 
Erityistapauksissa eettinen arviointi 
voidaan suorittaa hankkeen toteutuksen 
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aikana.
2. Tässä ohjelmassa ei rahoiteta seuraavia 
tutkimusaloja:
– ihmisalkioiden kloonauksen menetelmät,
– ihmisen iturataan kohdistuvat toimet,
– tutkimushankkeet, joissa tuhotaan 
ihmisalkioita tai käytetään ihmisalkion 
kantasoluja.

Or. en

Perustelu

Viimeaikaiset tiedot ihmisen munasoluilla käytävästä kaupasta ja eteläkorealaisen tutkijan ja 
kansainvälisen kantasolukeskuksen puheenjohtajan Hwang Woo-sukin ero osoittavat, että on 
suuri vaara, että naisia käytetään hyväksi munasolujen luovuttajina. Tällä tarkistuksella 
tarkennetaan esittelijän tekemiä tarkistuksia ja mukautetaan ne erityisohjelmia koskevaan 
komission tekstiin. Rahoituksen ulkopuolelle jätettäviä toimia koskeva maininta on 
tarpeellista laittaa puiteohjelman liitteen I loppuun, koska kohtaa pitää soveltaa kaikkiin 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman alaisiin toimiin.

Tarkistuksen esittäjä: Peter Liese

Tarkistus 162
Liite II, Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen eri ohjelmien kesken

(milj. euroa) (milj. euroa)
Yhteistyö *,1 44432 Yhteistyö*, 1 47214

Terveys 8317 Terveys 9099
Elintarvikkeet, maatalous ja 
bioteknologia

2455 Elintarvikkeet, maatalous ja 
bioteknologia

2455

Tieto- ja viestintätekniikka 12670 Tieto- ja viestintätekniikka 11670
Nanotieteet, nanoteknologia, 
materiaalit ja uudet 
tuotantoteknologiat 

4832 Nanotieteet, nanoteknologia, 
materiaalit ja uudet 
tuotantoteknologiat 

4832

Energia 2931 Energia 3931
Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos) 

2535 Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos) 

3535

  
1 * Mukaan luettuina yhteiset teknologia-aloitteet (joihin sisältyy rahoitussuunnitelma jne.) sekä eri aihealueiden 
puitteissa rahoitettava osa koordinointitoimista ja kansainvälisistä yhteistyötoimista.
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Liikenne (mukaan luettuna 
ilmailu)

5940 Liikenne (mukaan luettuna 
ilmailu)

5940

Yhteiskunta- ja taloustieteet 
sekä humanistiset tieteet 

792 Yhteiskunta- ja taloustieteet 
sekä humanistiset tieteet 

792

Turvallisuus ja avaruus 3960 Turvallisuus ja avaruus 3460
Ideat 11862 Ideat 10862
Ihmiset 7129 Ihmiset 7129

Valmiudet 7486 Valmiudet 7204
Tutkimusinfrastruktuurit * 3961 Tutkimusinfrastruktuurit * 3679
Pk-yrityksiä hyödyttävä 
tutkimus 

1901 Pk-yrityksiä hyödyttävä 
tutkimus 

1901

Tietämyksen alueet 158 Tietämyksen alueet 158
Tutkimuspotentiaali 554 Tutkimuspotentiaali 554

Tiede yhteiskunnassa 554 Tiede yhteiskunnassa 554
Kansainväliset yhteistyötoimet 358 Kansainväliset yhteistyötoimet 358
Yhteisen tutkimuskeskuksen 
muuhun kuin ydinalaan 
liittyvät toimet 

1817 Yhteisen tutkimuskeskuksen 
muuhun kuin ydinalaan 
liittyvät toimet 

1817

YHTEENSÄ 72726 YHTEENSÄ 72726

Or. de

Perustelu

Lausunnon valmistelija on oikeassa siinä, että seitsemännessä puiteohjelmassa on lisättävä 
terveydelle, energialle ja ympäristölle annettavaa rahoitusta. 
Sitä vastoin ei ole kuitenkaan järkevää ehdottaa Euratomille myönnettävien varojen
vähentämistä vastaavassa määrin, koska Euratomia koskeva ohjelma ei kuulu 
yhteispäätösmenettelyn soveltamisalaan. Näin ollen ehdotan, että yhteispäätösmenettelyn 
soveltamisalaan kuuluvasta seitsemännestä puiteohjelmasta annettavaa rahoitusta ohjataan 
uudelleen ympäristön, terveyden ja energian hyväksi. 

Tarkistuksen esittäjä: Dorette Corbey

Tarkistus 163
Liite II, Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen eri ohjelmien kesken, otsikko Yhteistyö

Rahoitus jaetaan eri ohjelmien kesken Rahoitus jaetaan eri ohjelmien kesken 
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seuraavasti (milj. euroa): seuraavasti (milj. euroa):

Yhteistyö *,1 44432 Yhteistyö *,1 44432

Terveys 8317 Terveys ja elintarvikkeet 11827,73
Elintarvikkeet, maatalous ja 
bioteknologia 2455
Tieto- ja viestintätekniikka 12670 Innovatiivinen teknologia 8332,73

Nanotieteet, 
nanoteknologia, 
materiaalit ja uudet 
tuotantoteknologiat

4832

Energia 2931 Energia ja liikenne
(mukaan luettuna ilmailu)

11563,4

Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos)

2535 Ympäristö (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos), 
maatalous ja kalastus

6045,73

Liikenne (mukaan 
luettuna ilmailu)

5940

Yhteiskunta- ja 
taloustieteet sekä 
humanistiset tieteet

792

Turvallisuus ja 
avaruus

3960 Turvallisuus ja avaruus 6652,4

Or. nl

Perustelu

Yhteistyö-osa on jaettu viiteen aihealueeseen. Tieto- ja viestintätekniikalle (12670) ja 
yhteiskuntatieteille alun perin myönnetyt määrärahat on jaettu näiden viiden aihealueen 
kesken. Alkuperäisistä aihealueista Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia on jaettu 
kolmeen osaan ja jaoteltu kolmen uuden aihealueen piiriin. Liikenteen ja energian 
alkuperäiset summat on laskettu yhteen. 

Terveys ja elintarvikkeet: 11827, 73 = alunperin terveydelle myönnetty 8317 + elintarvikkeet 
818,33 (kolmasosa elintarvikkeiden, maatalouden ja bioteknologian alkuperäisestä summasta 
2455) + 158,4 (viidesosa yhteiskunta- ja taloustieteiden sekä humanististen tieteiden 
alkuperäisestä summasta) + 2534 (viidesosa tieto- ja viestintätekniikan alkuperäisestä 

  
1 Mukaan luettuina yhteiset teknologia-aloitteet (joihin sisältyy rahoitussuunnitelma jne.) sekä eri aihealueiden 
puitteissa rahoitettava osa koordinointitoimista ja kansainvälisistä yhteistyötoimista.



AM\587815FI.doc 75/77 PE 364.923v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

summasta 12670)
Innovatiivinen teknologia: 8332,73 = alunperin nanotieteille jne. myönnetty summa 4832 + 
818,33 + 158,4 + 2534 (ks. edellä esitetty näiden summien erittely)
Energia ja liikenne: 11563,4 = energia 2931 + 818,33 +2534 + liikenne 5940
Ympäristö, maatalous ja kalastus: 6045,73 = ympäristölle myönnetty alkuperäinen summa 
2535 + maatalous 818,33 + 158,4 +2534
Turvallisuus ja avaruus: 6652,4 = alkuperäinen summa 3960 + 158,4 + 2534

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 164
Liite II, Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen eri ohjelmien kesken, otsikko Valmiudet

Valmiudet

Tutkimusinfrastruktuurit *
Pk-yrityksiä hyödyttävä 
tutkimus 

Tietämyksen alueet 
Tutkimuspotentiaali 

Tiede yhteiskunnassa 
Kansainväliset 
yhteistyötoimet 

7486

3961
1901

158
554

554
358

Valmiudet

Tutkimusinfrastruktuurit *
Pk-yrityksiä hyödyttävä 
tutkimus 

Tietämyksen alueet 
Tutkimuspotentiaali 

Tiede yhteiskunnassa 
Kansainväliset 
yhteistyötoimet 

7486

3461
2901

158
554

554
358

Or. pt

Perustelu

Suunnitellun budjetin tarkoituksena tulisi olla tarjota eurooppalaisille tutkijoille paremmat 
mahdollisuudet käyttää olemassa olevia infrastruktuureja ja lisätä merkittävästi pk-yritysten 
osallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä: Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 165
Liite III, Rahoitusjärjestelyt, 5 kohta Tutkijoiden koulutuksen ja urakehityksen tukeminen

Tutkijoiden koulutukseen ja urakehitykseen 
annettavaa tukea käytetään lähinnä Marie 

Tutkijoiden koulutukseen ja urakehitykseen 
annetaan tukea kaikissa ohjelmissa, 
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Curie -toimien toteuttamiseen. hankkeissa ja aloitteissa sekä myös Marie 
Curie -toimien toteuttamiseen. Lisäksi 
tuetaan olosuhteita, jotka helpottavat 
naisten tutkijanuralle lähtemistä ja uran 
jatkamista.

Or. es

Perustelu

Todellinen integroituminen vaatii laaja-alaista politiikkaa ja tukijärjestelyjä kuten päiväkodit 
ja liikkumisen avustaminen.

Tarkistuksen esittäjä: John Bowis

Tarkistus 166
Liite III , Legislative financial statement, 5 kohta Characteristics and Objectives, 5.3 alakohta, 

alaotsikko Cooperation, 1 alakohta Terveys

1. Terveys: 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.

1. Terveys: Tavoitteena on parantaa 
Euroopan kansalaisten ruumiillista ja 
henkistä terveyttä ja kohentaa terveyteen 
liittyvillä aloilla toimivien eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykyä. Samalla on määrä 
tutkia maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä, 
kuten uusia epidemioita ja väheksyttyjä 
sairauksia. 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.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa henkistä ja ruumiillista terveyttä yhtenä seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteena. Tämän lisäksi väheksytyille sairauksille tulisi antaa enemmän painoarvoa, koska 
ne ovat jääneet lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyön ulkopuolelle. 
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