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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 12
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Julkisin varoin rahoitettavalla 
tutkimustyöllä on pyrittävä ensisijaisesti 
löytämään ratkaisuja kansalaisten yleisiin 
ongelmiin ja tarpeisiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 13
Johdanto-osan 2 kappale 

(2) Tutkimuksen keskeinen merkitys 
kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun 
varmistajana todettiin Lissabonin 

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

ratkaisevaa asemaa ja asetti unionille
uuden strategisen päämäärän seuraavaa 
vuosikymmentä varten: siitä on tultava 
maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin 
tietopohjainen talous, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää talouskasvua, 
luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja 
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Perustelu

Lissabonin strategia on syytä mainita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 14
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Yhteisön tukea ei pitäisi antaa 
tutkimustoimintaan, jossa joudutaan 
tuhoamaan ihmisalkioita tai jossa 
käytetään ihmisalkioista otettua 
materiaalia prosessissa, jossa alkio lopulta 
tuhoutuu.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti on korostanut toistuvasti yhteisön lähestymistapaa ihmisalkioilla ja 
ihmisalkioiden kantasoluilla tehtävään tutkimukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 15
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) YK:n yleiskokouksen 8. maaliskuuta 
2005 hyväksymän päätöslauselman 
(A/59/516/Add. I), jossa kehotetaan 
nimenomaan torjumaan terveysriskejä ja 
estämään naisten hyväksikäyttö, suhteen 
Euroopan parlamentti korosti tarvetta evätä
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kaikissa yhteisön ohjelmissa tuki ja 
rahoitus ihmisten kloonaukselta. 

Or. en

Perustelu

On erityisen tärkeää määritellä eettiset rajat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 16
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Euroopan inhimillisiä voimavaroja 
tutkimuksen ja teknologian alalla olisi 
lisättävä sekä määrällisesti että 
laadullisesti.

(9) Olisi toteutettava erityistoimia, joilla 
voidaan lisätä huomattavasti naisten 
osallistumista tutkimustoimintaan. Myös 
tutkimustoiminnassa on hyödynnettävä 
sekä naisten että miesten erilaiset taidot ja 
kokemus.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
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. Tätä varten olisi nopeutettava 
yhteisön alueella ja kolmansissa maissa 
hankitun ammattipätevyyden 
vastavuoroista tunnustamista.

Or. fr
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Perustelu

Jotta voidaan kannustaa eurooppalaisia tutkijoita pysymään Euroopassa ja houkutella 
ulkomaisia tutkijoita, on ehdottomasti nopeutettava jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa 
hankitun ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista, koska muuten estetään tutkijoiden 
liikkuminen yhteisön alueella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 18
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) "Ihmiset"-osion toimilla olisi 
edistettävä lasten uteliaisuutta ja 
kiinnostusta luonnontieteisiin luomalla 
puitteet, jotka herättävät lasten ja nuorten 
kiinnostuksen luonnontieteisiin, lisäämällä 
luonnontieteiden opetusta kaikilla tasoilla, 
myös kouluissa, ja edistämällä nuorten 
osallistumista tieteelliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
Johdanto-osan 19 kappale

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

(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 sekä hyödyntää täysipainoisesti 
tutkijoiden potentiaali ilman minkäänlaista 
syrjintää, yhteisön toimenpiteiden tärkeä 
asema Euroopan tutkimusjärjestelmän 
kehittämisessä tehokkaammaksi ja 
toimivammaksi sekä aiempia laajemman 
seitsemännen puiteohjelman merkitys 
Lissabonin strategian elvyttämisen kannalta, 
on erittäin tärkeää kaksinkertaistaa EU:n 
tutkimusbudjetti.

Or. fr
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Perustelu

Euroopan unionin yhdeksi painopisteeksi olisi otettava kaikkien niin mies- kuin naispuolisten 
tutkijoiden potentiaalin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen tutkimustoiminnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 20
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 ja 
ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä 
koskevaan Euroopan neuvoston 
yleissopimukseen sisältyvät eettiset 
perusperiaatteet.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
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 ja erityisesti naispuolisia 
voimavaroja tutkimuksen ja teknologian 
alalla.

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistus 16.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 22
2 artiklan 6 a kohta (uusi)

(6 a) Kaikissa ohjelmaan kuuluvissa 
toiminnan osa-alueissa otetaan huomioon 
sukupuoliulottuvuus sekä miesten ja 
naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteet sekä 
kaikenlaisen syrjinnän torjunta.

Or. fr

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan mukaan yhteisö pyrkii poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa 
toiminnassaan, tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvat toiminnan osa-alueet 
mukaan luettuina. Perustamissopimuksen 13 artiklan mukaan yhteisö pyrkii estämään
kaikenlaisen syrjinnän.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 23
7 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

Puiteohjelman päättymisen jälkeen komissio 
teettää kahden vuoden kuluessa ohjelman 
perusteluja, toteutusta ja saavutuksia 
koskevan ulkopuolisen arvioinnin, jonka 
suorittavat riippumattomat asiantuntijat. 

Puiteohjelman päättymisen jälkeen komissio 
teettää kahden vuoden kuluessa ohjelman 
perusteluja, toteutusta ja saavutuksia 
koskevan ulkopuolisen arvioinnin, jonka 
suorittavat riippumattomat asiantuntijat ja 
jossa tarkastellaan erityisesti naisten 
pätevyyden ja voimavarojen edistämistä, 
kehittämistä ja hyödyntämistä. 

Or. fr

Perustelu

Ohjelman arvioinnissa on syytä keskittyä myös saavutettuun edistykseen, jotta voidaan 
vahvistaa naisten asemaa ja pätevyyttä tutkimustoiminnassa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 24
Liite I, Osa I, Aihealueet, 1 Terveys, 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, klamydia,
sydän- ja verisuonitaudit,
hengityselinsairaudet, psyykkiset sairaudet 
ja erityisesti ikääntymiseen liittyvät 
neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin 
tauti ja Parkinsonin tauti, sekä muut kuin 
tarttuvat lastentaudit) kliininen tutkimus 
nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. Epidemiologista tutkimusta ei pitäisi 
tehdä vain geeni- ja molekyylitasolla. Se
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 talletetaan napanuoran 
verestä saatavia kantasoluja. 

Or. en

Perustelu

Klamydiatulehdus on yleinen sukupuoliteitse tarttuva bakteerisairaus, jonka arvioidaan 
johtavan lapsettomuuteen noin kolmasosassa tapauksia ja joka on näin ollen yleisin 
tulehdusperäinen hedelmättömyyden syy.

Epidemiologisen tutkimuksen on katettava myös terveydenhuollon yhteiskunnallinen taso, 
eikä sitä pitäisi tehdä vain geeni- ja molekyylitasolla. Olisi tehostettava tutkimusta julkisten 
solupankkien perustamiseksi napanuoran verestä saataville kantasoluille, jotta saadaan 
materiaalia mahdollisimman monille vastaanottajille ja terapeuttisesti tehokas 
napanuoraveriyksikkö kliinisiä indikaatioita varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 25
Liite I, Osa I, Aihealueet, 1 Terveys, 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, psyykkiset sairaudet ja 
erityisesti ikääntymiseen liittyvät 
neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin 
tauti ja Parkinsonin tauti, osteoporoosi) 
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. fr

Perustelu

Erittäin monet eurooppalaiset naiset sairastuvat osteoporoosiin eli luukatoon. Siksi kliininen 
tutkimus on tärkeää, koska näin voidaan parantaa sairaudesta kärsivien naisten 
elämänlaatua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 26
Liite I, Osa I, Aihealueet, 1 Terveys, Lähtökohdat, 4 kappale

Seuraavassa esitetään tämän aihealueen 
toimet, joihin sisältyy myös politiikan 
vaatimusten kannalta välttämätöntä 
tutkimusta. Kahta strategisesti tärkeää 

Seuraavassa esitetään tämän aihealueen 
toimet, joihin sisältyy myös politiikan 
vaatimusten kannalta välttämätöntä 
tutkimusta. Kahta strategisesti tärkeää 
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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.

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 sekä 
terveyden tasa-arvonäkökulmaan liittyen.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 27
Liite I, Osa I, Aihealueet, 1 Terveys, 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. Kolmea strategisesti tärkeää 
kysymystä eli lasten terveyttä, naisten 
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.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 28
Liite I, Osa I, Aihealueet, 1 Terveys, Toimet, 2 alaotsikko, 4 luetelmakohta

– Merkittävien sairauksien 
translaatiotutkimus: syöpä, sydän- ja 
verinsuonisairaudet, diabetes/lihavuus; 

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

harvinaissairaudet; ja muut krooniset 
sairaudet (esim. nivelrikko tai luukato). 
Tavoitteena on kehittää potilaslähtöisiä 
strategioita ennaltaehkäisystä aina 
diagnosointiin ja hoitoon, mukaan luettuna 
kliininen tutkimus ja ottaen huomioon 
sukupuoleen liittyvät erityispiirteet.

Or. fr

Perustelu

Sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tähtäävissä strategioissa on otettava huomioon 
miesten ja naisten väliset erot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 29
Liite I, Osa I, Aihealueet, 1 Terveys, Toimet, 2 otsikko, 4 a luetelmakohta (uusi)

– Palliatiivinen lääketiede: kivunhoito ja 
oireenmukainen hoito toistaiseksi 
parantumattomissa sairauksissa potilaiden 
oireiden lievittämiseksi mahdollisimman 
tehokkaasti.

Or. de

Perustelu

Moniin sairauksiin ei löydetä parannuskeinoa vielä tulevien seitsemän tai kahdeksan vuoden 
kuluessa. Ihmisiä kuolee erilaisiin sairauksiin myös tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
umpeuduttua. Palliatiivisen lääketieteen tavoitteena on lievittää kärsimystä, ennen kaikkea 
kipua, mutta myös muita oireita, kuten jano, kutina tai pahoinvointi, vaikka itse tautia ei enää 
pystyttäisikään parantamaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 30
Liite I, Osa I, Aihealueet, II Ideat, Toimet, 3 kappale

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilön ominaisuudessa 

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason edustajista, 
jotka osallistuvat neuvoston toimintaan 
yksityishenkilön ominaisuudessa 
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edustamatta poliittisia tai muita etuja. 
Komissio nimittää jäsenet sen jälkeen, kun 
heidät on valittu riippumattomalla 
menettelyllä. Tieteellinen neuvosto muun 
muassa valvoo päätöksiä siitä, minkä 
tyyppistä tutkimusta rahoitetaan, ja toimii 
laadun takaajana tieteellisestä näkökulmasta. 
Sen tehtäviin kuuluvat vuosittaisen 
työohjelman laadinta, 
vertaisarviointiprosessin vahvistaminen sekä 
ohjelman toteutuksen seuranta ja
laadunvalvonta tieteellisestä näkökulmasta. 

edustamatta poliittisia tai muita etuja.
Vähintään puolet tieteellisen neuvoston 
jäsenistä on naisia. Komissio nimittää 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
riippumattomalla menettelyllä. Tieteellinen 
neuvosto muun muassa valvoo päätöksiä 
siitä, minkä tyyppistä tutkimusta rahoitetaan, 
ja toimii laadun takaajana tieteellisestä 
näkökulmasta. Sen tehtäviin kuuluvat 
vuosittaisen työohjelman laadinta, 
vertaisarviointiprosessin vahvistaminen sekä 
ohjelman toteutuksen seuranta ja 
laadunvalvonta tieteellisestä näkökulmasta. 

Or. en

Perustelu

Lisäys on välttämätön sen varmistamiseksi, että tieteellinen neuvosto noudattaa EU:n 
yhdenvertaisen kohtelun tavoitetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 31
Liite I, Osa I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintätekniikka, Toimet, 2 otsikko, 2 luetelmakohta 

– Kotiympäristöt: Viestintä, seuranta, 
hallinta, apu; kaikkien laitteiden saumaton 
yhteentoimivuus ja käyttö; interaktiivinen 
digitaalinen sisältö ja palvelut. 

– Kotiympäristöt: Laittoman sisällön 
suodatus, viestintä, seuranta, hallinta, apu; 
kaikkien laitteiden saumaton 
yhteentoimivuus ja käyttö; interaktiivinen 
digitaalinen sisältö ja palvelut. 

Or. fr

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikan on mahdollistettava varsinkin Internetissä yhä yleisemmän 
laittoman sisällön, kuten lapsipornon ja pedofiilisen materiaalin, suodatus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 32
Liite I, Osa I, Aihealueet, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Tavoite 

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

Tavoitteena on syvällinen yhteinen 
ymmärrys niistä monimutkaisista ja toisiinsa 
kytkeytyvistä sosioekonomisista haasteita, 
joita Euroopalla on edessään ja jotka liittyvät 
muun muassa korkealaatuiseen
työllisyyteen, väestön ikääntymiseen, 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, kestävään 
kehitykseen, elämänlaatuun ja 
maailmanlaajuiseen keskinäisriippuvuuteen. 
Erityisesti on tarkoitus vankistaa 
tietämysperustaa kyseisiä osa-alueita 
koskevan politiikan laadintaa varten. 

Or. en

Perustelu

Yhteiskunnan ikääntyminen on yksi tärkeimpiä tulevaisuuden haasteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 33
Liite I, Osa I, Aihealueet, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, 

1 kohta 

• Kasvu, työllisyys ja kilpailukyky 
osaamisyhteiskunnassa: tarkoituksena on 
kehittää ja integroida tutkimusta, joka
koskee kasvuun, työllisyyteen ja 
kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. 
Tarkastelukohteet voivat ulottua 
innovoinnista, koulutuksesta (mukaan 
luettuna elinikäinen oppiminen) ja 
tieteellisen ja muun tietämyksen roolista 
kansallisiin institutionaalisiin 
toimintaympäristöihin. 

• Ympäristön kannalta kestävä 
talouskehitys, työllisyys, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja sukupuolten tasa-
arvo: tarkoituksena on kehittää ja integroida 
tutkimusta, joka koskee työllisyyteen 
vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelukohteet 
voivat ulottua innovoinnista, koulutuksesta 
(mukaan luettuna elinikäinen oppiminen) ja 
tieteellisen ja muun tietämyksen roolista 
kansallisiin institutionaalisiin 
toimintaympäristöihin. 

Or. en

Perustelu

Kilpailu yhteiskunnan kaikilla aloilla ei ole toivottavaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 34
Liite I, Osa I, Aihealueet, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, 

3 alakohta 

• 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, työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen, naisten 
ja miesten tasa-arvo, terveys ja elämänlaatu; 
rikollisuus; liiketoiminnan rooli 
yhteiskunnan ja väestön monimuotoisuuden 
kannalta, kulttuurinen vuorovaikutus sekä 
perusoikeuksien suojaan ja kaikenlaisen 
syrjinnän, rasismin ja suvaitsemattomuuden 
torjuntaan liittyvät kysymykset. 

Or. fr

Perustelu

Euroopan yhteiskuntarakenteen suuriin vaikeuksiin kuuluu työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen. Ongelmallisia ovat myös miesten ja naisten tasa-arvo sekä kaikenlaisen 
syrjinnän torjunta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 35
Liite I, Osa II, Ideat, Toimet, 6 kappale 

Euroopan komissio toimii Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja 
luotettavuuden takaajana.

Euroopan komissio toimii Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja 
luotettavuuden takaajana.
Tutkimusneuvoston on pyrittävä aktiivisesti 
sisällyttämään sukupuolinäkökohdat 
tutkimukseen ja kehitysapuun. Sen on 
annettava asianmukainen tuki 
sukupuolinäkökohdat huomioivalle 
tutkimukselle. Sukupuolen tekemisellä 
nähtäväksi tutkimuksessa voidaan kehittää 
uutta tietoa, parantaa laatua ja rikastuttaa 
tutkimusta.
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Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 36
Liite I, Osa III, Ihmiset, Lähtökohdat, 1 kappale 

Runsaat ja hyvin koulutetut 
tutkijavoimavarat ovat välttämätön ehto 
tieteen kehitykselle ja innovoinnin tueksi. 
Lisäksi ne ovat tärkeä tekijä houkuteltaessa 
ja pidettäessä yllä julkisten ja yksityisten 
tahojen tutkimusinvestointeja. 
Maailmanlaajuisen kilpailun kovetessa 
tutkijoiden avoimien eurooppalaisten 
työmarkkinoiden kehittäminen ja tutkijoiden 
taitojen ja urakehityksen monipuolistaminen 
ovat välttämättömiä ehtoja, jotta tutkijat ja 
heidän tietämyksensä voisivat kiertää 
hyödyllisesti sekä Euroopassa että 
maailmanlaajuisesti. 

Runsaat ja hyvin koulutetut 
tutkijavoimavarat ovat välttämätön ehto 
tieteen kehitykselle ja innovoinnin tueksi. 
Lisäksi ne ovat tärkeä tekijä houkuteltaessa 
ja pidettäessä yllä julkisten ja yksityisten 
tahojen tutkimusinvestointeja. 
Maailmanlaajuisen kilpailun kovetessa 
tutkijoiden avoimien ja syrjimättömien
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittäminen ja tutkijoiden taitojen ja 
urakehityksen monipuolistaminen ovat 
välttämättömiä ehtoja, jotta tutkijat ja heidän 
tietämyksensä voisivat kiertää hyödyllisesti 
sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. 

Or. fr

Perustelu

Euroopan tutkimusmarkkinoiden on oltava vapaat kaikenlaisesta syrjinnästä, jotta ne 
houkuttelisivat mahdollisimman paljon tutkijoita, myös naispuolisia tutkijoita, minkä avulla 
EU voi parantaa kilpailukykyään Lissabonin tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 37
Liite I, Osa III, Ihmiset, Toimet, 3 alakohta 

• 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 

• 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 
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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. 

tutkijanuralle tauon, erityisesti äitiys- tai 
vanhempainloman 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. 

Or. fr

Perustelu

Naispuolisilla tutkijoilla ei ole samanlaisia etenemismahdollisuuksia kuin miehillä, ja siksi 
tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa on syytä edistää naisten etenemistä urallaan. 
Lisäksi on tarpeen luoda sellaiset olosuhteet, jotka sallivat työhönpaluun naisille äitiysloman 
jälkeen sekä miehille ja naisille vanhempainloman jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 38
Liite I, Osa IV, Valmiudet, 5 otsikko, Tiede yhteiskunnassa, Lähtökohdat, -1 kappale (uusi) 

Eurooppalainen tutkimuspolitiikka voi olla 
menestyksekästä vain, jos eurooppalainen 
yhteiskunta ja jäsenvaltiot voivat luottaa 
siihen, että niiden huolenaiheet otetaan 
vakavasti ja että kunnioitetetaan niitä 
eettisiä rajoja, jotka ne katsovat 
aiheelliseksi asettaa tutkimustoiminnalle.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksesta syntyy vaikutelma, että suurin ongelma on saada suuri yleisö 
vakuuttuneeksi asiasta. Toisaalta on hyvin tärkeää, että tutkijat reagoivat yhteiskunnan 
huolenaiheisiin ja kunnioittavat asetettuja rajoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 39
Liite I, Osa IV, Valmiudet, 5 otsikko, Tiede yhteiskunnassa, Toimet, 3 a alakohta (uusi) 
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• Tutkimustoiminnan kriittinen tarkastelu 
tavoitteena luoda standardeja eettisesti 
kestävälle tutkimukselle perusoikeudet 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Tiedettä ja yhteiskuntaa koskevassa ohjelman osassa on oltava vahvempi viittaus eettisiin 
rajoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 40
Liite I, Osa IV, Valmiudet, 5 otsikko, Tiede yhteiskunnassa, Toimet, 4 alakohta

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

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

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 20 perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 41
Liite I, Osa IV, Valmiudet, 5 otsikko, Tiede yhteiskunnassa, Toimet, 5 alakohta

• Sellaisen ympäristön luominen, joka 
herättää nuorissa uteliaisuutta tiedettä 
kohtaan, tehostamalla tiedeopetusta kaikilla 
tasoilla (myös kouluissa) ja edistämällä 
nuorten kiinnostusta ja osallistumista 
tieteeseen. 

• Sellaisen kaikenlaisesta 
kaavamaisuudesta vapaan ympäristön 
luominen, joka herättää nuorissa
uteliaisuutta tiedettä kohtaan, tehostamalla 
tiedeopetusta kaikilla tasoilla (myös 
kouluissa ja muissa oppilaitoksissa) ja 
edistämällä nuorten kiinnostusta ja 
täysipainoista osallistumista tieteeseen. 

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää luoda kaikenlaisesta kaavamaisuudesta vapaa "tieteellinen" ympäristö, jonka 
avulla voidaan edistää tyttöjen ja poikien täysipainoista osallistumista tieteelliseen 
toimintaan, sekä lisätä luonnontieteiden opetusta sekä kouluissa että muissa oppilaitoksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 42
Liite I, Osa IV, Valmiudet, 5 otsikko, Tiede yhteiskunnassa, Toimet, 7 a alakohta (uusi) 

• Lastenhoitopalvelujen varmistaminen 
Barcelonan Eurooppa-neuvostossa 
2002 sovitulla tavalla siten, että jäsenvaltiot 
tarjoavat lastenhoitopalveluja vuoteen 
2010 mennessä vähintään 90 prosentille 
kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle 
kouluikäisistä lapsista ja vähintään 
33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista.

Or. en

Perustelu

Asianmukaiset ja riittävät lastenhoitopalvelut ovat erityisen tärkeitä työssäkäyville äideille.


