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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 8
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, 
jotta vastattaisiin eurooppalaisen 
yhteiskunnan suuriin haasteisiin sekä 
parannettaisiin innovaatiota ja 
energianlähteiden tutkimusta ja 
demografisia muutoksia Euroopassa,
erityisesti tukemalla yrityksiä, teollisuus 
sekä pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) mukaan luettuina, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja näiden 
tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen 
liittyvässä toiminnassa.
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Or. en

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman johdanto-osan 1 kappaleeseen on otettava mukaan viitaukset 
tämän päivän Euroopan suurimpiin haasteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 9
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 kehityksen ja työllisyyden
kasvun sekä alueellisen koheesion kannalta.

Or. pt

Perustelu

Tarkistus esitetty Lissabonin Eurooppa-neuvoston mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 10
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 kaikkien 
Euroopan alueiden, mukaan lukien 
erityisiä rajoitteita omaavat alueet, 
Euroopan teollisuuden, tiedeyhteisön, 
korkeakoulujen ja muiden asian liittyvien 
tahojen laaja tuki. 

Or. pt
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Perustelu

Ohjelman tehokkuus ja eurooppalaisen tutkimusalueen kehitykseen erottamattomasti liittyvät 
tutkimustarpeet ovat riippuvaisia kaikkien toimijoiden vahvasta tuesta, myös alueellisella 
tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 11
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 tutkimuslähtöisten 
klusterien kehittämistä, vapautettava EU:n 
lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden 
täysi tutkimuspotentiaali 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, lähennettävä tiedettä 
ja yhteiskuntaa keskenään, jotta tiede ja 
teknologia voitaisiin integroida 
sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan sekä toteutettava 
kansainvälistä yhteistyötä tukevia 
horisontaalisia toimia ja toimenpiteitä.

Or. pt

Perustelu

Tarkistus esitetty syrjäisimpiä alueita koskevan perustamissopimuksen määräyksen 
mukaisesti (299 artiklan 2 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 12
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Seitsemäs puiteohjelma täydentää 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia sekä 
yhteisön muita toimia, jotka ovat –
erityisesti rakennerahastoja, maataloutta, 

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

koulutusta, kilpailukykyä, innovointia, 
teollisuutta, työllisyyttä ja ympäristöä 
koskevien toimien ohella – tarpeen 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen 
edellyttämien strategisten toimenpiteiden 
kokonaisuuden kannalta. Alueille suunnatut 
puiteohjelman toimet ovat todellinen 
alueellisen kehityksen väline. Niillä ei 
missään tapauksessa korvata rakenne- tai 
koheesiorahastoja vaan täydennetään niitä. 

Or. fr

Perustelu

On tärkeää muistuttaa eurooppalaisten rahastojen yhdistämisen tärkeydestä Euroopan 
alueiden kehitykselle. Seitsemmännen puiteohjelman ja rakennerahastojen rahoitus on tärkeä 
moottori alueiden dynamiikalle ja sitä on tuettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 13
Johdanto-osan 18 kappale

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

(18) Tässä puiteohjelmassa tuettavien 
innovointiin ja pk-yrityksiin liittyvien 
toimien olisi täydennettävä toimia, jotka 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovointia 
koskevan puiteohjelman yhteydessä. Tätä 
varten on tärkeää suojella paremmin 
teollis- ja tekijänoikeuksia ja tehostaa 
Euroopan tasolla eurooppalaisten pk-
yritysten innovaatiokapasiteettia vakavasti 
haittaavien laittoman valmistuksen ja 
väärentämisen torjuntaa.

Or. fr

Perustelu

Arvioiden mukaan Euroopassa menetetään vuosittain noin 100 000 työpaikkaa väärentämisen 
vuoksi. Laittoman valmistuksen ja vääärentämisen vaikutus pk-yrityksiin ja työllisyyteen on 
negatiivinen ja on otettava huomioon. Teollis- ja tekijänoikeuksien parempi suojelu voisi 
myös mahdollistaa pk-yritysten paremman kilpailukyvyn ja suuremmat investoinnit 
innovaatioon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 14
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, 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. Kunnianhimoinen budjetti 
on välttämätön puiteohjelman tavoitteiden 
toteutumiselle, ja se mahdollistaa myös 
ehdotettujen toimien täytäntöönpanon, 
etenkin toimien, joilla pyritään 
vahvistamaan tutkimuksen alueellista 
ulottuvuutta. Aluepolitiikan ja 
tutkimuspolitiikan täydentävyys voi myös 
kannustaa alueita investoimaan 
tutkimukseen ja myötävaikuttaa Euroopan 
alueiden tasapainoiseen kehitykseen.

Or. fr

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman toimet täydentävät muita EU:n politiikkoja, ja niillä on 
olennainen rooli alueiden kehityksessä. Tietyt vaikuttavat suoraan Euroopan alueisiin. Niitä 
ovat "Tietämyksen alueiden" ohjelma tai pk-yrityksille suunnatut toimet, ja seitsemmännen 
puiteohjelman budjetin pienentämisen uhkana olisi näille politiikoille suunnattujen 
määrärahojen leikkaaminen tai jopa niiden poistaminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 15
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Koska niiden toimien tavoitetta, jotka 
toteutetaan perustamissopimuksen 
163 artiklan mukaisesti eurooppalaisen 
osaamisyhteiskunnan ja -talouden 
aikaansaamiseksi, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
seitsemännessä puiteohjelmassa ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(21) Koska niiden toimien tavoitetta, jotka 
toteutetaan perustamissopimuksen 
163 artiklan mukaisesti eurooppalaisen 
osaamisyhteiskunnan ja -talouden 
aikaansaamiseksi, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla 
vahvistetussa yhteistyössä eurooppalaisten 
alueiden kanssa, yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
seitsemännessä puiteohjelmassa ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. pt

Perustelu

163 artiklan ja 5 artiklan mukaisesti eurooppalaiset alueet on otettava paremmin mukaan 
toimiin ohjelman tehostamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 16
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

(24 a) Seitsemännen puiteohjelman olisi 
saatava hyötyä lisääntyneestä 
täydentävyydestä rakennerahastojen kanssa 
jäsenvaltioiden rahoitusjärjestelmien 
kautta..

Or. en

Perustelu

Tutkimus ja innovaatio kuuluvat rakennerahastoihin, seitsemännen puiteohjelman ja 
kilpaulukyvyn ja innovaation puiteohjelman on oltava täydentäviä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 17
Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

(24 b) Seitsemännessä puiteohjelmassa on 
varmistettava synergia ja täydentävyys 
innovatiivisia toimia koskevien EU-
aloitteiden (tuleva kilpailukyvyn ja 
innovaation puiteohjelma) kanssa.

Or. en

Perustelu

Tutkimus ja innovaatio kuuluvat rakennerahastoihin, seitsemännen puiteohjelman ja 
kilpaulukyvyn ja innovaation puiteohjelman on oltava täydentäviä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 18
2 artiklan 1 kohta

(1) Seitsemännessä puiteohjelmassa tuetaan 
2–5 kohdassa lueteltuja toiminnan osa-
alueita. Toiminnan osa-alueiden tavoitteet ja 
pääpiirteittäinen sisältö määritetään 
liitteessä I.

(1) Seitsemännessä puiteohjelmassa tuetaan 
2–5 kohdassa lueteltuja toiminnan osa-
alueita. Toiminnan osa-alueiden tavoitteet ja 
pääpiirteittäinen sisältö määritetään 
liitteessä I. Tasapainotettu osa 
seitsemännestä puiteohjelmasta osoitetaan 
toimenpiteisiin niillä unionin alueilla, joilla 
ei ole saavutettu teknologista lähentymistä 
unionin kanssa.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 19
2 artiklan 5 kohta

(5) Valmiudet: tuetaan eurooppalaisten 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien kannalta 
keskeisiä osatekijöitä, kuten 

(5) Valmiudet: tuetaan eurooppalaisten 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien kannalta 
keskeisiä osatekijöitä, kuten 
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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 
yhteistyöhön liittyviä horisontaalisia toimia.

tutkimusinfrastruktuureja, alueellisia 
tutkimuslähtöisiä klustereita, EU:n 
lähentymisalueiden ja 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan mukaisesti syrjäisimpien alueiden
tutkimuspotentiaalin kehittämistä täyteen 
mittaansa, pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) hyödyttävää tutkimusta, 
tieteen ja yhteiskunnan suhteisiin liittyvien 
kysymysten tarkastelua sekä kansainväliseen 
yhteistyöhön liittyviä horisontaalisia toimia.

Or. pt

Perustelu

Oikeudellinen selvennys tilanteessa, jolloin on kyse tukien soveltamisesta syrjäisimpiin 
alueisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 20
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Puiteohjelman arvioinnin ja
puiteohjelman tavoitteiden seurannan on 
perustuttava objektiivisiin tilastotietoihin. 
Komissio työskentelee yhdessä Eurostatin 
kanssa alueellisten ja kansallisten 
tilastotietojen keräämiseksi ja levittämiseksi 
asianomaisille instituutioille, alueille ja 
jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita on rohkaistava käyttämään alueellista kilpailukykyä, työllisyyttä, tutkimusta ja 
innovaatiota koskevia budjetteja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 21
Liite I, I Yhteistyö, 5 kohta
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Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden aiheet 
sijoittuvat useille eri aihealueille. Tällaisia 
voivat olla muun muassa meritieteet ja 
-teknologiat.

Erityistä huomiota kiinnitetään keskeisillä, 
syrjäisillä tai syrjäisimmillä alueilla 
edistettäviin sellaisiin tieteellisiin 
painopistealoihin, joiden aiheet sijoittuvat 
useille eri aihealueille. Tällaisia voivat olla 
muun muassa meritieteet ja -teknologiat.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ohjelman maantieteellistä laajuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 22
Liite I, I 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 sekä 
tutkimustulosten hyödyntämistä, jotta tieto 
EU:ssa tehtävän tutkimuksen tuloksista 
leviäisi paremmin ja tuloksia 
hyödynnettäisiin tehokkaammin. Tähän 
pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumistoimia, tutkijarekisterien, 
tutkimustulosrekisterien ja alueellisen 
tason tutkimusmahdollisuusrekisterien 
perustamista, 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. 
Lisäksi jäsenvaltioiden viranomaisille ja 
alueellisille viranomaisille on myös 



PE 367.673v01-00 10/28 AM\594368FI.doc

FI

annettava tietoja siitä, mitkä organisaatiot 
toimittavat hakemuksia ja osallistuvat 
ohjelmaan niiden alueella, jotta niitä 
kannustettaisiin ottamaan käyttöön 
seitsemättä puiteohjelmaa koskeva 
strateginen lähestymistapa, joka sisältää 
myös taloudellisten hyötyjen levittämisen, 
täydentävyyden varmistamisen suhteessa 
alueellisiin ohjelmiin ja tätä ohjelmaa 
koskevan asiantuntemuksen vaihdon.

Or. el

Perustelu

Myös alueellisen tason rekisterien perustamista on tuettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 23
Liite I, I Yhteistyö, Yhteiset teknologia-aloitteet, 2 kohta, 1 luetelmakohta

– Euroopan tason toimenpiteistä saatava 
lisäarvo

– Euroopan ja alueellisen tason 
toimenpiteistä saatava lisäarvo

Or. pt

Perustelu

Ehdotettu tarkistus mahdollistaa teknologia-aloitteiden tarjoaman lisäarvon tehokkaamman 
arvioinnin Lissabonin strategian näkemyksen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 24
Liite I, I Yhteistyö, Koordinointi suhteessa muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin, 2 kohta, 

2 luetelmakohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioita on rohkaistava käyttämään alueellista kilpailukykyä, työllisyyttä, tutkimusta ja 
innovaatiota koskevia budjetteja .

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 25
Liite I, I Yhteistyö, Koordinointi suhteessa muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin, 3 kohta, 

4 luetelmakohta

– Euroopan tasolla saatava lisäarvo – Euroopan ja/tai alueen tasolla saatava 
lisäarvo

Or. pt

Perustelu

Kriteereissä on otettava huomioon eurooppalaisella tai alueellisella tasolla saatava lisäarvo. 
Tällainen lisäys myötävaikuttaa parempaan alueelliseen koheesioon Lissabonin strategian 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 26
Liite I, I Yhteistyö, Koordinointi suhteessa muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin, 3 kohta, 

5 luetelmakohta

– mukana olevien ohjelmien koon ja määrän 
riittävyys kriittisen massan muodostumisen 
kannalta sekä ohjelmien käsittämien toimien 
samankaltaisuus

– mukana olevien ohjelmien koon ja/tai 
alueiden osallistumisen niihin ja ohjelmien
määrän riittävyys kriittisen massan 
muodostumisen kannalta sekä ohjelmien 
käsittämien toimien samankaltaisuus

Or. pt

Perustelu

Ehdotetulla tarkituksella pyritään vahvistamaan alueellista koheesiota Lissabonin strategian 
mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 27
Liite I, I Yhteistyö, 1 Terveys, Toimet, 3 alaotsikko, 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 ja ikääntyneen 
väestön erityispiirteisiin; 
etäterveydenhoidon sovellusten 
kehittäminen EU:n maantieteellisesti 
eristyneiden alueiden, erityisesti saari- ja 
vuoristoalueiden, väestöjä varten.

Or. el

Perustelu

Niihin väestöryhmiin, joiden erityispiirteet otetaan erityisesti huomioon terveydenhoito- ja 
lääkehuoltopalvelujen tarjoamisen optimoimiseksi, voidaan lukea myös EU:n syrjäisten 
alueiden väestöt (erityisesti saari- ja vuoristoalueiden). Tavoitteena on tukea 
etäterveydenhuollon sovelluksia EU:n eristyneiden alueiden väestöjen hyväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 28
Liite I, I Yhteistyö, 1 Terveys, Toimet, 3 alaotsikko, 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, maantieteellinen 
eristyneisyys, liikkuvuus ja muutto sekä 
muuttuvat työolot).
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Or. el

Perustelu

Niiden tekijöiden joukossa, jotka vaikuttavat korkealaatuisten terveydenhoito- ja 
lääkehuoltopalveluiden tasapuolisiin käyttömahdollisuuksiin, on mainittava väestön 
ikääntymisen, liikkuvuuden ja muuton lisäksi myös tiettyjen EU:n alueiden maantieteellinen 
eristyneisyys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 29
Liite I, I Yhteistyö, 3 Tieto- ja viestintätekniikka, Toimet, 3 alaotsikko, 4 luetelmakohta

– Liikkuvuus: älykkäät tieto- ja 
viestintätekniikkaan pohjautuvat 
liikennejärjestelmät ja ajoneuvot, jotka 
mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden 
turvallisen, mukavan ja tehokkaan 
kuljetuksen.

– Liikkuvuus: älykkäät tieto- ja 
viestintätekniikkaan pohjautuvat liikenne- ja 
logistiikkajärjestelmät ja ajoneuvot, jotka 
mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden 
turvallisen, mukavan ja tehokkaan 
kuljetuksen.. 

Or. es

Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä sisällyttää logistiikan modernisointi toimiin, joilla pyritään 
parantamaan liikkuvuutta liikenteessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 30
Liite I, I Yhteistyö, 7 Liikenne, 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 liikenne- ja 
logistiikkajärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima johtava 
asema maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen. 

Or. es
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Perustelu

Euroopan maantieteellinen sijainti ja sen liikennejärjestelmien kehitys huomioon ottaen on 
välttämätöntä jatkaa uusien ja parempien logistiikkajärjestelmien kehittämistä, sillä ne 
parantavat huomattavasti liikkuvuutta ja vähentävät liikenteen ympäristövaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 31
Liite I, I Yhteistyö, 7 Liikenne, Toimet, 2 alaotsikko, 2 luetelmakohta

– Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen: 
innovatiivisten, intermodaalisten ja 
yhteentoimivien alueellisten ja kansallisten 
liikenneverkkojen, -infrastruktuurien ja -
järjestelmien kehittäminen Euroopassa; 
kustannusten sisällyttäminen hintoihin; 
tiedonvaihto ajoneuvon tai aluksen ja 
liikenneinfrastruktuurin välillä; 
infrastruktuurikapasiteetin optimointi.

– Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen: 
innovatiivisten, intermodaalisten ja 
yhteentoimivien alueellisten ja kansallisten 
liikenneverkkojen, -infrastruktuurien ja -
järjestelmien kehittäminen Euroopassa; 
kustannusten sisällyttäminen hintoihin; 
tiedonvaihto ajoneuvon tai aluksen ja 
liikenneinfrastruktuurin välillä; tiedotus- ja 
palautemekanismien luominen välittömien 
asianosaisten kanssa, erityisesti 
kuljetusliikkeiden, paikallishallinnon 
elinten ja asianosaisen yleisön kanssa; 
infrastruktuurikapasiteetin optimointi 
painottaen erityisesti maantieteellisesti 
eristyneiden Euroopan alueiden 
vapauttamista eristyneisyydestään.

Or. el

Perustelu

Pysyvä tiedotus- ja palautemekanismi välittömien asianosaisten kanssa 
(liikenteenharjoittajat, paikallishallinnon elimet ja väylien lähialueiden asukkaiden järjestöt) 
voi edistää liikenneväylien, verkkojen ja perusrakenteiden rationaalista ja johdonmukaista 
käyttöä sitä kautta, että kaikki - usein keskenään vastakkaiset - asianosaisten näkemykset ja 
etunäkökohdat otetaan huomioon.

Liikenneinfrastruktuurien parantamisessa on otettava huomioon myös maantieteellisesti 
eristyneiden alueiden maantieteelliset erityispiirteet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 32
Liite I, I Yhteistyö, 7 Liikenne, Toimet, 2 alaotsikko, 2 luetelmakohta

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 liikenne- ja 
logistiikkajärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima johtava 
asema maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen. 

Or. es

Perustelu

Euroopan maantieteellinen sijainti ja sen liikennejärjestelmien kehitys huomioon ottaen on 
välttämätöntä jatkaa uusien ja parempien logistiikkajärjestelmien kehittämistä, sillä ne 
parantavat huomattavasti liikkuvuutta ja vähentävät liikenteen ympäristövaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 33
Liite I, I Yhteistyö, 7 Liikenne, Toimet, 2 alaotsikko, 4 a luetelmakohta (uusi)

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 34
Liite I, I Yhteistyö, 7 Liikenne, Toimet, 3 a alaotsikko (uusi)

• Uudet järjestelmät Euroopan laajuisten 
verkkojen sekä muiden eurooppalaisten 
liikkuvuutta ja liikennettä koskevien 
hankkeiden tehostamiseksi ja niiden 
rahoituksen varmistamiseksi: 
innovatiivisten luottojärjestelyiden 
parantaminen sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuus Euroopan tasolla.

Or. es

Perustelu

Koska uusia koko Euroopan kattavia infrastruktuureita on saatava nopeasti alulle ja 
olemassa olevia kunnostettua ja ylläpidettyä, on syytä tukea innovatiivisia ja tehokkaita 
keinoja saada hankkeille tarvittava rahoitus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 35
Liite I, I Yhteistyö, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, 3 kohta 

• 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, alueiden kehitys 
eurooppalaisten realiteettien puitteissa; 
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. 

Or. el
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Perustelu

Keskeisiin yhteiskunnallisiin kehityssuuntauksiin ja niiden seurauksiin sisällytetään 
väestökehityksen lisäksi myös "alueiden Euroopan" kehitys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 36
Liite I, IV Valmiudet, 1 kohta, 5 luetelmakohta 

– tuomalla tiede ja yhteiskunta lähemmäksi 
toisiaan, jotta tiede ja teknologia voitaisiin 
integroida sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan;

– tuomalla tiede ja yhteiskunta lähemmäksi 
toisiaan, jotta tiede ja teknologia voitaisiin 
integroida sopusointuisesti eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan; informoimalla nykyisiä 
EU:n kansallisia tai alueellisia
neuvontapisteitä tarjoamaan kaikki pk-
yritysten, teollisuuden ja tutkimuslaitosten 
tarvitsemat tiedot puiteohjelmasta, 
kilpailukyvyn ja innovaation ohjelmasta ja 
rakennerahastoista;

Or. en

Perustelu

Nykyisten neuvontapisteiden olisi saatava ohjausta ja tiedotusta, jotta ne voivat palvella pk-
yrityksiä, teollisuutta ja koulutuslaitoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 37
Liite I, IV Valmiudet, 1 kohta, 6 luetelmakohta 

– kansainvälistä yhteistyötä tukevilla 
horisontaalisilla toimilla ja toimenpiteillä.

– rajatylittävää, alueiden välistä ja 
kansainvälistä yhteistyötä tukevilla 
horisontaalisilla toimilla ja toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Samaa periaatetta, jota sovelletaan kansaivälisessä yhteistyössä, on käytettävä 
rajatylittävään ja alueiden väliseen yhteistyöhön.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 38
Liite I, IV Valmiudet, 1 kohta, 6 a luetelmakohta (uusi) 

– käynnistämistoimilla, esimerkiksi 
tietämyksen alueiden ohjelman kautta 
siten, että pääasiallisesta rahoituksesta 
voivat vastata rakennerahastot.

Or. en

Perustelu

Valmiudet-ohjelman ja erityisesti tietämyksen alueiden ohjelman on viime kädessä oltava 
linjassa rakennerahastojen rahoitusmahdollisuuksien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 39
Liite I, IV Valmiudet, Tutkimusinfrastruktuurit; Lähtökohdat, 3 kohta 

EU voi ja sen tulee omaksua rooli toiminnan 
liikkeellepanijana ja vipuvaikutuksen 
lisääjänä. Se voi varmistaa osaltaan, että eri 
jäsenvaltioissa oleviin infrastruktuureihin 
luodaan tehokkaammat pääsymahdollisuudet 
ja parannetaan niiden käyttöä, sekä 
stimuloida näiden infrastruktuurien 
kehittämistä koordinoidulla tavalla ja edistää 
uusien koko Euroopan etua palvelevien 
tutkimusinfrastruktuurien perustamista 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

EU voi ja sen tulee omaksua rooli toiminnan 
liikkeellepanijana ja vipuvaikutuksen 
lisääjänä. Se voi varmistaa osaltaan, että eri 
jäsenvaltioissa oleviin infrastruktuureihin 
luodaan tehokkaammat pääsymahdollisuudet 
ja parannetaan niiden käyttöä, sekä 
stimuloida näiden infrastruktuurien 
kehittämistä koordinoidulla tavalla ja edistää 
uusien koko Euroopan etua palvelevien 
tutkimusinfrastruktuurien perustamista 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä 
lähentymisalueiden ja syrjäisimpien 
alueiden tarpeisiin. Valittaessa näiltä 
alueilta peräisin olevia hankkeita on 
käytettävä eriytettyä tukitasoa.

Or. en

Perustelu

Tutkimusinfrastruktuurien yhteydessä on kiinnitettävä huomiota lähentymisalueisiin ja 
syrjäisimpiin alueisiin liittyviin erityispiirteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 40
Liite I, IV Valmiudet, Tutkimusinfrastruktuurit; Toimet, 2 alaotsikko, 1 luetelmakohta 

– Uusien infrastuktuurien rakentaminen ja jo 
käytössä oleviin infrastruktuureihin tehtävät 
merkittävät parannukset. Tarkoituksena on 
edistää – erityisesti ESFRI:n työn pohjalta –
uusien tutkimusinfrastruktuurien luomista, 
mistä voidaan päättää perustamissopimuksen 
171 artiklan nojalla tai 
erityisohjelmapäätösten perusteella 
perustamissopimuksen 166 artiklan nojalla.

– Uusien infrastuktuurien rakentaminen ja jo 
käytössä oleviin infrastruktuureihin tehtävät 
merkittävät parannukset. Tarkoituksena on 
edistää – erityisesti ESFRI:n työn pohjalta ja 
ottaen huomioon "lähentymisalueiden" 
sekä syrjäisten alueiden tutkijoiden 
korkealaatuisia paikallisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevat tarpeet
– uusien tutkimusinfrastruktuurien luomista, 
mistä voidaan päättää perustamissopimuksen 
171 artiklan nojalla tai 
erityisohjelmapäätösten perusteella 
perustamissopimuksen 166 artiklan nojalla.

Or. el

Perustelu

On hyvin tärkeää rakentaa uusia korkealaatuisia infrastruktuureja ja uudistaa jo olemassa 
olevia maissa tai alueilla, joilla ei sellaisia ole tutkijoilleen, liittämällä ne ESFRIn yhteisön 
tukea tarvitsevia eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja koskevaan listaan (roadmap).

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 41
Liite I, IV Valmiudet, Tutkimusinfrastruktuurit; Toimet, 2 alaotsikko, viimeinen lause 

Uusien infrastruktuurien rakentamisessa 
varmistetaan, että yhteisön 
rahoitusvälineiden – erityisesti 
puiteohjelman ja rakennerahastojen – toimet 
koordinoidaan keskenään tehokkaasti.

Uusien infrastruktuurien rakentamisessa 
varmistetaan, että yhteisön 
rahoitusvälineiden – erityisesti 
puiteohjelman ja rakennerahastojen – toimet 
koordinoidaan keskenään tehokkaasti siten, 
että otetaan erityisesti huomioon niiden 
alueiden, joilla ei ole riittäviä 
tutkimusinfrastruktuureja, tarve lähentyä 
alueita, jotka ovat tutkimuksen kannalta 
edistyneitä.

Or. el
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Perustelu

Uusien tutkimusinfrastruktuurien rakentamisen rahoittaminen yhdistämällä puiteohjelman ja 
rakennerahastojen kautta tapahtuva rahoitus viittaa siihen, että alueellisen lähentymisen on 
oltava huomioon otettava tekijä myös yhteisön puiteohjelmassa, jotta "lähentymisalueet", 
joilla ei ole riittäviä tutkimusinfrastruktuureja, eivät etäänny vielä enemmän tutkimuksen 
kannalta edistyneistä alueista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 42
Liite I, IV Valmiudet, PK-yrityksiä hyödyttävä tutkimus; Toimet, 2 a kohta (uusi) 

Rakennerahastoasetuksessa säädetään 
mahdollisuudesta tarjota taloudellista 
tukea pk-yritysten tukijärjestelmille, jotka 
ovat samanlaisia kuin joissakin 
jäsenvaltioissa nykyisin käytössä oleva 
tietovoucherjärjestelmä ("knowledge 
vouchers"). Tietovoucherjärjestelmä on 
yksi toimista, joihin jäsenvaltiot voivat 
ryhtyä kehittääkseen pk-yritysten 
tutkimuskapasiteettia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa sisällytetään jäsenvaltioiden ja alueiden mahdollisuus käyttää 
rakennerahastoja samoin kuin tietovouchereita, joita käytetään joissakin jäsenvaltioissa, 
kuten ehdotettiin EP:n päätöslauselmassa asetuksesta Euroopan aluekehitysrahastoksi 
(EAKR).

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 43
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet, Lähtökohdat, 1 kohta 

Alueet katsotaan yhä useammin keskeisiksi 
toimijoiksi eurooppalaisen tutkimuksen 
maisemassa. Tutkimuspolitiikan ja –toimien 
ehtona aluetasolla on usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoista muodostuvien 
”klustereiden” kehittäminen. ”Tietämyksen 
alueet” -aloitteen pilottitoimi osoitti tämän 

Alueet katsotaan yhä useammin keskeisiksi 
toimijoiksi eurooppalaisen tutkimuksen 
maisemassa. Tutkimuspolitiikan ja –toimien 
ehtona aluetasolla, alueiden välisellä tasolla 
ja rajatylittävällä tasolla on usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoista muodostuvien 
”klustereiden” kehittäminen. ”Tietämyksen 
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kehityksen dynamiikan sekä tarpeen tukea ja 
kannustaa tällaisten toimintarakenteiden 
kehitystä. 

alueet” -aloitteen pilottitoimi osoitti tämän 
kehityksen dynamiikan sekä tarpeen tukea ja 
kannustaa tällaisten toimintarakenteiden 
kehitystä. 

Or. en

Perustelu

Aluepolitiikassa rajat ylittävällä ja alueiden välisellä politiikalla on erilaiset ominaispiirteet, 
ja ne ovat erityisen tärkeitä EU:n yhdentymiselle pyrittäessä jäsenvaltioiden rajojen 
ylittämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 44
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet, Lähtökohdat, 1 kohta 

Alueet katsotaan yhä useammin keskeisiksi 
toimijoiksi eurooppalaisen tutkimuksen 
maisemassa. Tutkimuspolitiikan ja –toimien 
ehtona aluetasolla on usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoista muodostuvien 
”klustereiden” kehittäminen. ”Tietämyksen 
alueet” -aloitteen pilottitoimi osoitti tämän 
kehityksen dynamiikan sekä tarpeen tukea ja 
kannustaa tällaisten toimintarakenteiden 
kehitystä. 

Alueet katsotaan yhä useammin keskeisiksi 
toimijoiksi eurooppalaisen tutkimuksen 
maisemassa. Tutkimuspolitiikan ja –toimien 
ehtona aluetasolla on usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoista muodostuvien 
”klustereiden” kehittäminen. ”Tietämyksen 
alueet” -aloitteen pilottitoimi osoitti tämän 
kehityksen dynamiikan sekä tarpeen tukea ja 
kannustaa tällaisten toimintarakenteiden 
kehitystä. Läheisempi yhteistyö ERA-NET-
järjestelmän kanssa parantaa uutta 
tietämyksen alueiden hanketta.

Or. en

Perustelu

ERA-NET-järjestelmään kuuluu jo alueyhteistyö. Tietämyksen alueiden toimien olisi oltava 
mahdollisimman täydentäviä ERA-NET-toimien aluenäkökohtien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 45
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet, Lähtökohdat, 2 a kohta (uusi) 

On kiinnitettävä huomiota 
rajanaapurialueiden erityiseen 
yhteistyöhön samoin kuin Interreg III 
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-ohjelmissa ja alueellista tavoitetta 
koskevissa säännöksissä. "Tietämyksen 
alueiden" ohjelmaan on sisällytettävä 
ratkaisuja rajatylittäviin ongelmiin sekä 
mekanismeja, joilla kannustetaan 
rajatylittävään alueelliseen yhteistyöhön 
tutkimuksessa riippumatta siitä, kuuluvatko 
asianomaiset alueet lähentymistavoitteen 
vai kilpailukykytavoitteen piiriin.

Or. en

Perustelu

Aluepolitiikassa rajatylittävällä ja alueiden välisellä politiikalla on erilaiset ominaispiirteet, 
ja ne ovat erityisen tärkeitä EU:n yhdentymiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 46
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet, Toimet, 2 kohta 

”Tietämyksen alueet” –aloitteessa haetaan 
synergioita EU:n aluepolitiikan kanssa 
erityisesti ”lähentymisalueiden” ja 
syrjäisimpien alueiden osalta. 

”Tietämyksen alueet” –aloitteessa haetaan 
synergioita EU:n aluepolitiikan kanssa 
Euroopan komission rakennerahastoja 
koskevassa lainsäädännössä asettamien 
painopisteiden osalta. 

Or. en

Perustelu

Viittauksien lähentymisalueisiin ja syrjäisimpiin aluesiin poistaminen ja niiden korvaaminen 
painopisteillä, jotka on asetettu rakennerahastoja koskevassa lainsäädännössa, on 
johdonmukaisempaa "Tietämyksen alueet"-otsikon tavoitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 47
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet; Toimet, 2 kohta 

”Tietämyksen alueet” –aloitteessa haetaan 
synergioita EU:n aluepolitiikan kanssa 
erityisesti ”lähentymisalueiden” ja 

”Tietämyksen alueet” –aloitteessa haetaan 
synergioita EU:n aluepolitiikan kanssa 
erityisesti ”lähentymisalueiden” ja 
syrjäisimpien alueiden osalta. Näiden 
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syrjäisimpien alueiden osalta. synergioiden puitteissa otetaan käyttöön 
täydentäviä rahoitusvaroja 
rakennerahastoista ja mahdollisesti 
Euroopan investointipankista alueellisten 
teknologiansiirtorakenteiden, erityisesti 
tiede- ja teknologiapuistojen, 
innovaatiokeskittymien ja -alueiden sekä 
teknologiahautomoiden ja -pesien, 
tukemiseksi.

Or. el

Perustelu

On todettu, että teknologiansiirron välivaiheessa, nimittäin puhtaan tutkimustyön 
loppuunsaattamisen ja tutkimuksen tuloksen kaupallisen elinkelpoisuuden selvittämisen 
välissä, on aukko. Nykyään on monia alueellisia rakenteita, jotka edistävät 
teknologiansiirtoa, mutta jotka kamppailevat vakavien rahoitusongelmien kanssa. 
Tutkimusmäärärahojen ja rakennerahastomäärärahojen yhdistetty käyttö, ja myös 
mahdollinen EIP-ryhmän panos, ovat näin ollen ratkaisevia puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 48
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet; Toimet, 2 a kohta (uusi)

Synergioiden avulla ei rahoiteta samoja 
tukikelpoisia menoja, vaan sillä turvataan 
EU:n aluepolitiikan välitysmekanismien 
hajautettu hallinta. Kun tutkimusta ja 
innovaatioita rahoitetaan 
rakennerahastoista, on keskityttävä
1) tutkimuksen infrastruktuuriin 
(innovointikeskukset, teknologiapuistot 
jne.)
2) innovoiviin hankkeisiin (teknologian 
siirrot, tietotekniikka, uusien yritysten 
perustaminen ja soveltavan tutkimuksen 
ohjelmat sekä tutkimustulosten 
muuntaminen pilotti- tai mallihankkeiksi), 
ja
3) innovointiympäristöön (sellaisten pk-
yritysten rahoittaminen, jotka eivät ole 
mukana seitsemännessä puiteohjelmassa ja 
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kilpailukykyä ja innovaatioita koskevassa 
ohjelmassa).

Or. el

Perustelu

Valmistelijan esittämä tarkistus on hyvin asianmukainen, mutta tutkimuksen ja innovaatioiden 
rakennerahastoista tapahtuvan, innovoivien hankkeiden hyväksi suunnatun rahoituksen on 
kuitenkin katettava myös tutkimustulosten muuntaminen pilotti- tai mallihankkeiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 49
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet; Toimet, 2 b kohta (uusi)

Lisäksi synergioihin pyritään kilpailukykyä 
ja innovaatioita koskevalla ohjelmalla, jotta 
tutkimus- ja kehitystoiminnan alueellista 
kaupallistamista voidaan edistää 
yhteistyössä alan ja yleisesti yksityisen 
sektorin kanssa.

Or. el

Perustelu

Valmistelijan esittämä tarkistus on hyvin asianmukainen, mutta yhteistyö yleisesti yksityisen 
sektorin kanssa on myös otettava mukaan, eikä sitä pidä rajoittaa koskemaan vain kyseistä 
teollisuudenalaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 50
Liite I, IV Valmiudet, Tutkimusvalmiudet; Toimet, 1 kohta, 1 a luetelmakohta (uusi)

• Jo olemassa olevien ja kehittymässä 
olevien huippuosaamiskeskusten 
tukeminen EU:n lähentymisalueilla ja 
syrjäisillä alueilla, johon sisältyy myös 
korkeaa tutkimuksen tasoa edustavien 
kumppaniorganisaatioiden niille tarjoama 
ohjaus siihen asti, kunnes valituissa 
lähentymisalueiden keskuksiin saadaan 
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luotua tutkijoiden "kriittinen massa".

Or. el

Perustelu

Tutkimuksen luonteesta ja unionin laajentumisensa vuoksi parhaillaan läpikäymästä 
vaiheesta johtuen on selvää, että tutkimusvalmiuksia ja vieläpä korkeatasoista sellaisia on 
hajallaan, "loukkuun jääneinä" köyhillä alueilla. Näin ollen näiden valmiuksien liikkuvuutta 
kohti olemassa olevia eurooppalaisia huippuosaamiskeskuksia on voimistettava ja sekä 
olemassa olevia että kehittymässä olevia huippuosaamiskeskuksia on tuettava EU:n 
lähentymisalueilla ja syrjäisillä alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 51
Liite I, IV Valmiudet, Tutkimusvalmiudet; Toimet, 2 kohta 

Toiminnassa haetaan vahvoja synergioita 
EU:n aluepolitiikan kanssa. Tuettavissa 
toimissa määritetään, millaisia tarpeita ja 
mahdollisuuksia on olemassa 
lähentymisalueiden nykyisten ja tulevien 
huippuosaamiskeskusten 
tutkimusvalmiuksien vahvistamiseksi 
rakenne- ja koheesiorahastojen avulla. 

Toiminnassa haetaan vahvoja synergioita 
EU:n aluepolitiikan kanssa. Tuettavissa 
toimissa määritetään, millaisia tarpeita ja 
mahdollisuuksia on olemassa 
lähentymisalueiden nykyisten ja tulevien 
huippuosaamiskeskusten 
tutkimusvalmiuksien vahvistamiseksi 
rakenne- ja koheesiorahastojen avulla. 
Erinomaisuuden käsite ei voi kuitenkaan 
olla yksinomaan korkean teknologian 
synonyymi, sillä perinteisten alojen on 
voitava hyötyä samoin tuista alueilla, 
joiden tutkimustoiminta on vähäisempää.

Or. fr

Perustelu

Aluepolitiikan yhteydessä etsittävien synergioiden puitteissa kaikkien alojen on voitava 
hyötyä seitsemännen puiteohjelman tuista. Huipputekniikan aloja kannustetaan laajalti ja 
perinteisempiä aloja, joihin keskittyy suuri määrä työpaikkoja, on tuettava yhtä lailla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 52
Liite III, Rahoitusjärjestelyt, Epäsuorat toimet, a alakohta, 5 alakohta 

Tutkijoiden koulutukseen ja urakehitykseen 
annettavaa tukea käytetään lähinnä Marie 
Curie -toimien toteuttamiseen.

Tutkijoiden koulutukseen ja urakehitykseen 
annettavaa tukea käytetään Marie Curie 
-toimien toteuttamiseen. Osa rakenne- ja 
koheesiorahastoista käytetään tutkijoiden 
koulutukseen, ja sen hallinnointi annetaan 
sosiaalialan keskuksille tai edustajille, 
joilla on kokemusta tutkimuksen alalla. 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 53
Liite III, Rahoitusjärjestelyt, Epäsuorat toimet, a alakohta, 6 a alakohta (uusi)

6 a. Euroopan alueiden 
tutkimusvalmiuksien tukeminen ja 
täysimittainen hyödyntäminen
Helpotetaan rahoituksen saatavuutta 
alueellisten "tutkimuslähtöisten 
klustereiden" ja EU:n lähentymisalueiden 
ja syrjäisten alueiden tutkimusvalmiuksien 
kohdalla. Kyseisen mekanismin puitteissa 
voidaan ottaa käyttöön täydentäviä 
määrärahoja rakennerahastoista ja 
Euroopan investointipankkiryhmästä 
lainojen, luottojen, riskipääomien, 
takuiden, arvopaperisalkkujen sekä 
organisatoristen ja teknisten valmiuksien 
tukemisen muodossa.

Or. el

Perustelu

EIP-ryhmän asiantuntemus riskinhajautusmekanismien hallinnassa on arvokas 
eurooppalaisen tutkimuksen rahoitustuen laajentamisen kannalta. Epäsuoran rahoitustuen 
mekanismit ovat välttämättömiä paitsi suuren mittakaavan tutkimushankkeiden (erityisesti 
yhteisten teknologia-aloitteiden) toteuttamiseksi, kuten uudessa 
"riskinjakorahoitusvälineessä" kaavaillaan, myös alueellisten tutkimus- ja 
innovointirakenteiden sekä Euroopan alueiden tutkimusvalmiuksien tukemiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 54
Liite III, Rahoitusjärjestelyt, Epäsuorat toimet, b alakohta, 2 alakohta 

Yhteisö toteuttaa rahoitusjärjestelyt 
noudattaen perustamissopimuksen 
167 artiklan mukaisesti annetun asetuksen 
säännöksiä, asianmukaisia 
valtiontukisäädöksiä, etenkin tutkimus- ja 
kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea 
koskevia yhteisön puitteita, sekä alalla 
sovellettavia kansainvälisiä sääntöjä. Näiden 
kansainvälisten puitteiden mukaisesti 
yhteisön rahoituksen määrää ja muotoa on 
voitava mukauttaa tapauskohtaisesti ja 
erityisesti silloin, kun rahoitusta on 
mahdollista saada muista julkisista lähteistä, 
mukaan luettuina muut yhteisön 
rahoituslähteet, kuten Euroopan 
investointipankki. 

Yhteisö toteuttaa rahoitusjärjestelyt 
noudattaen perustamissopimuksen 
167 artiklan mukaisesti annetun asetuksen 
säännöksiä, asianmukaisia 
valtiontukisäädöksiä, joissa keskitytään 
suuntautumaan tutkimus- ja 
innovaatiotoimiin, etenkin tutkimus- ja 
kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea 
koskevia yhteisön puitteita, sekä alalla 
sovellettavia kansainvälisiä sääntöjä. Näiden 
kansainvälisten puitteiden mukaisesti 
yhteisön rahoituksen määrää ja muotoa on 
voitava mukauttaa tapauskohtaisesti ja 
erityisesti silloin, kun rahoitusta on 
mahdollista saada muista julkisista lähteistä, 
mukaan luettuina muut yhteisön 
rahoituslähteet, kuten Euroopan 
investointipankki. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamissat uusissa valtiotukisäädöksissa huolehditaan erityisesti rahoituksen 
suuntaamisesta uudelleen tutkimus- ja innovaatiotoimiin jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 55
Liite III, Rahoitusjärjestelyt, Epäsuorat toimet, b alakohta, 4 alakohta 

Jos epäsuorassa toimessa on osallistujia 
kehityksessä jälkeenjääneiltä alueilta 
(lähentymisalueilta ja syrjäisimmiltä 
alueilta), rakennerahastoista myönnetään 
lisärahoitusta aina kun se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Jos osallistujina on 
ehdokasmaiden oikeussubjekteja, voidaan 
myöntää samoin edellytyksin lisärahoitusta 
liittymistä valmistelevista rahoitusvälineistä. 

Jos epäsuorassa toimessa on osallistujia, 
rakennerahastoista myönnetään 
lisärahoitusta aina kun se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista asianomaisten 
alueiden tarpeet huomioon ottaen. Tämä 
on tehtävä kansallisissa ohjelmissa 
asetettujen painopisteiden sekä 
rakennerahastojen täytäntöönpanoa 
koskevien komission painopisteiden 
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Seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyvän 
”Valmiudet”-ohjelman 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaan osaan 
liittyvien toimien yksityiskohtaiset 
rahoitusjärjestelyt määritellään siten, että 
varmistetaan yhteisön tutkimusrahoituksen 
ja muiden EU:n ja kansallisten välineiden, 
etenkin rakennerahastojen, keskinäinen 
täydentävyys.

mukaisesti. Jos osallistujina on 
ehdokasmaiden oikeussubjekteja, voidaan 
myöntää samoin edellytyksin lisärahoitusta 
liittymistä valmistelevista rahoitusvälineistä. 
Seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyvän 
”Valmiudet”-ohjelman 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaan osaan 
liittyvien toimien yksityiskohtaiset 
rahoitusjärjestelyt määritellään siten, että 
varmistetaan yhteisön tutkimusrahoituksen 
ja muiden EU:n ja kansallisten välineiden, 
etenkin rakennerahastojen, keskinäinen 
täydentävyys.

Or. en


