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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin seitsemännellä puiteohjelmalla on keskeinen asema Lissabonin strategiassa, 
joten on syytä pitää myönteisenä komission päätöstä kaksinkertaistaa sen rahoituskehys yli 
70 miljardiksi euroksi vuosiksi 2007–2013.

Kaksinkertaistamisen johdosta Euroopan unionin tutkimukseen ja kehitykseen käyttämät 
menot nousevat 0,96 prosenttiin BKT:stä. Tämä ei missään tapauksessa ole liioittelua vaan 
näin ainoastaan otetaan huomioon sitoumukset, jotka Eurooppa-neuvosto on tehnyt 
maaliskuussa 2002 ja maaliskuussa 2005 vahvistaessaan EU:n tavoitteeksi, että tutkimukseen 
käytetään kolme prosenttia unionin BKT:stä.

Näin ollen kyseessä olevat 72 miljardia euroa ovat vain vähimmäismäärä. Rahoitusnäkymistä 
vuosiksi 2007–2013 käytävien keskustelujen ajautuminen umpikujaan on kuitenkin vakava 
este tämän tavoitteen saavuttamiselle. Lisäksi eurooppalaisten on korkea aika investoida 
tutkimukseen ja kehitykseen tavoitteidensa mukaisesti. On erittäin epätodennäköistä, että 
yksityiset rahoittajat yksin rahoittaisivat tiettyjä keskeisiä tutkimuksen aloja. Näiden alojen 
kehitys riippuu siis suurelta osin julkisesta tuesta, ja tutkimuksen alalla Euroopalle voi syntyä 
todellista lisäarvoa enemmän kuin millään muulla alalla.

Tämä koskee erityisesti maatalouden alan tutkimusta. On ollut erittäin myönteistä havaita, että 
tervetulleiden parannusten, kuten rahoitussääntöjen ja -mekanismien yksinkertaistamisen, 
lisääntyneen joustavuuden ja monialaisen lähestymistavan tehostamisen, lisäksi maatalous on 
tunnustettu yhdeksi niistä yhdeksästä aihealueesta, joihin Euroopan unionin toimet 
kohdistuvat. Kuudennessa puiteohjelmassa maatalousalan tutkimus oli rajattu lähes 
yksinomaan elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen ja tiettyihin kestävän kehityksen 
näkökohtiin. Seitsemännessä puiteohjelmassa komissio esittää paljon laajemman vision 
ehdottaessaan eurooppalaisen tietopohjaisen biotalouden luomista, jotta voidaan hyödyntää 
uusia ja esiin nousevia mahdollisuuksia tutkimukseen, jolla puututaan yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin.

Vuoden 1992 uudistuksen jälkeen, johon liittyivät suorat tuet, yhteisen maatalouspolitiikan 
toinen pilari ja tarve ottaa maatalous huomioon kestävässä kehityksessä, oli selvää, että 
maanviljelijöiden pääasiallinen toiminta ei rajoittunut enää tuotantoon, joka tietysti on 
olennaisen tärkeää. Nykyisin tämä kehitys vahvistuu entisestään tukien irrottamisen 
tuotannosta, täydentävien ehtojen ja lisääntyneen markkinoille suuntautumisen vuoksi. 
Maanviljelijän ammatti on muuttumassa syvällisesti, mikä edellyttää uusien välineiden, 
uudenlaisen osaamisen ja uuden taito-tiedon kehittämistä. Lisäksi on selvittävä joukosta uusia 
haasteita. Niitä ovat kilpailun kiristyminen, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevat 
lisävaatimukset, tilan viljelyn ja maaseudun käytön erottaminen toisistaan, ammatin 
kehittyminen ja sen asema, maaseudun kulttuurin roolin kehittyminen yhteiskunnassa ja niin 
edelleen. Lisäksi uudet tekniikat muuttavat rajusti tuotantomahdollisuuksia. Tuotannon 
optimoinnista, erityisesti tuotteiden laadun ja turvallisuuden suhteen, on tullut kaupallinen 
vaatimus.

Monitoiminnallisuudesta on tullut Euroopan maatalouden avainkäsite. Tutkimuksella pyritään 
tästä lähtien tukemaan sellaisten tuotantojärjestelmien käyttöönottoa, joissa voidaan yhdistää 
taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tulokset. Seitsemännen puiteohjelman elintarvikkeita, 
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maataloutta ja bioteknologiaa koskevassa osassa korostetut suuret linjat näyttävät tukevan tätä 
dynamiikkaa.

On syytä myös tunnustaa eurooppalaisen tutkimuksen merkittävä rooli muiden mantereiden 
kannalta, joilla ei aina ole mahdollisuuksia investoida. Biotalouden tutkimus voi hyödyttää 
kehitysmaita, joiden talous on paljolti riippuvainen maataloudesta.

On äärimmäisen tärkeä pitää kiinni kahdesta seikasta: kestävästä kehityksestä ja maaseudun 
kehityksestä. Tässä yhteydessä on syytä harkita uudelleen maaseutualueille tyypillistä 
perinteistä jakoa. Tästä lähtien on välttämätöntä noudattaa monialaista lähestymistapaa. 
Tutkimuksen on katettava sekä taloudelliset että sosiaaliset näkökohdat ennen kaikkea siksi, 
että voidaan selvittää maatalouden asema maaseutu- ja kaupunkialueiden sekä kaupunkien 
reuna-alueiden kehityksessä. Tutkimuksen on samoin katettava kaikki tuotantojärjestelmät: 
mitä teknisiä tai organisatorisia innovaatioita kannattaa ottaa käyttöön, mitä innovaatioita 
tarvitaan kasvinsuojelun ja eläinten terveyden alalla ja niin edelleen. Jotta tutkimus voi
suuntautua tulevaisuuteen, on yksilöitävä ja arvioitava myös nykyiset välineet. Näin siksi, että 
voitaisiin tarjota poliittisille päättäjille asiantuntemusta, jota tarvitaan strategisten valintojen 
tekemiseen.

Näin varustettuna eurooppalainen maatalous on teknologian kärjessä ja sen kilpailukyky 
paranee ja Euroopan maaseutu pysyy elävänä. Kyseessä on siis haaste, joka ei rajoitu vain 
maaseutualueisiin vaan koskee koko yhteiskuntaa.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähtökohdat, 

1 kappale

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön kohdistuva tutkimus 
ja innovointi muodostaa perustan uusille, 
kestävän kehityksen mahdollistaville, 
ekotehokkaille ja kilpailukykyisille tuotteille 
maataloudessa, kalataloudessa, 
elintarvikkeiden tuotannossa, 

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön kohdistuva tutkimus 
ja innovointi muodostaa perustan uusille, 
kestävän kehityksen mahdollistaville, 
ekotehokkaille ja kilpailukykyisille tuotteille 
maataloudessa, kalataloudessa, 
elintarvikkeiden tuotannossa, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Kuten biotieteitä ja 
biotekniikkaa koskevassa strategiassa 
todetaan, tämä parantaa Euroopan 
bioteknologia- ja elintarvikealan yritysten 
(erityisesti huipputeknologian pk-yritysten) 
kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjun turvallisuuteen, ruokavaliosta 
johtuviin sairauksiin, elintarvikevalintoihin 
ja elintarvikkeiden ja ravinnon 
terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla. 

terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Kuten biotieteitä ja 
biotekniikkaa koskevassa strategiassa 
todetaan, tämä parantaa Euroopan 
bioteknologia- ja elintarvikealan yritysten 
(erityisesti huipputeknologian pk-yritysten) 
kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Terveen ihmisen 
ravintofysiologiaan, elintarvikkeiden ja 
rehujen tuotantoketjun turvallisuuteen, 
ruokavaliosta johtuviin sairauksiin, 
elintarvikevalintoihin ja elintarvikkeiden ja 
ravinnon terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla. 

Perustelu

Ravintoa ei pidä tarkastella vain mahdollisena sairauksien (lihavuus, allergiat, TSE) 
aiheuttajana vaan myös mahdollisuutena vaikuttaa ihmisten terveyteen.

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

1 kappale

• Maa-, metsä- ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely, laatutuotanto-ohjelmat ja 

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

parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely ja kestävä maatalous, 
laatutuotanto-ohjelmat ja muuntogeenisten 
organismien vaikutukset; kestävä, 
kilpailukykyinen ja monitoimintoinen maa-
ja metsätalous; maaseudun kehittäminen; 
eläinten hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; 
kasvien terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit ja 
eläinten rehusta aiheutuvat sairaudet 
(BSE, lintuinfluenssa), myös 
epidemiologiset tutkimukset ja rokotusten 
ja diagnostiikan tutkimus; eläinjätteen 
turvallinen hävittäminen; elävien 
vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.) 

Perustelu

Esitetään täydennyksiä, joilla selvennetään ja tarkennetaan tekstiä erityisesti korostamalla 
tarvetta tukea geneettisen tutkimuksen kaikkia näkökohtia sekä epidemiologista ja eläinten 
terveyttä koskevaa tutkimusta.

Tarkistus 3
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

1 kappale

• Maa-, metsä- ja vesiympäristön biologisten 
resurssien kestävä tuotanto ja hoito. 
Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely, laatutuotanto-ohjelmat ja 

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

ohjelmat ja muuntogeenisten organismien 
vaikutukset sekä vieraiden tulokaslajien 
(mukaan lukien rajat ylittävät tuholaiset) 
vaikutukset; kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa- ja metsätalous; 
maaseudun kehittäminen; eläinten 
hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; kasvien 
terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit; 
eläinjätteen turvallinen hävittäminen; 
elävien vesiluonnonvarojen suojelu, kestävä 
hoito ja hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
Euroopassa ja kehitysmaissa tarvitsemien 
ja käyttämien välineiden tutkimus ja 
kehittäminen (maisemasuunnittelu, 
maankäytön suunnittelu jne.) 

Perustelu

Enemmän huomiota olisi kiinnitettävä vieraiden tulokaslajien vaikutuksiin ja siihen, kuinka 
näiden muuntogeenisten kasvien haitallisia vaikutuksia voidaan hallita alueiden ja Euroopan 
tasolla.

Tulevaisuuden välineiden tutkimuksen lisäksi on tarpeen myös arvioida nykyisiä välineitä ja 
keinoja maaseudun kehityksen ja maatalouden alan päätöksenteossa.

Tarkistus 4
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

2 kappale

• ”Ruokapöydästä maatilalle”: 
Elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi. 
Elintarvikkeiden ja rehujen 
kuluttajapoliittiset, yhteiskunnalliset, 
teolliset ja terveydelliset näkökohdat, 
mukaan luettuina behavioristiset ja 
kognitiiviset tieteet; ravinto, ruokavalioon 
liittyvät sairaudet ja häiriöt, muun muassa 
lihavuus; innovatiiviset elintarvikkeiden ja 
rehujen prosessointitekniikat, mukaan 
luettuina pakkaukset; elintarvikkeiden, 
juomien ja rehujen kemiallisen ja 

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

mikrobiologisen laadun ja turvallisuuden 
parantaminen, luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden vaikutukset, laatu ja 
turvallisuus mukaan lukien; 
elintarvikeketjun eheys ja valvonta; 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjuihin 
kohdistuvat ja niiden tuottamat 
ympäristövaikutukset; 
kokonaiselintarvikeketjun käsite (total food 
chain), mukaan luettuina kalat ja äyriäiset; 
jäljitettävyys; järjestelmien kehittäminen 
yhtenäisen lähestymistavan omaksumiseksi 
elintarvikkeita koskevan tiedon 
keskinäiseen vaihtoon.

Perustelu

Luonnonmukainen viljely ei liity ainoastaan kestävään maatalouteen (ks. kohta "Kestävä 
tuotanto") vaan sillä on myönteinen vaikutus myös terveyteen ja hyvinvointiin. Parantamalla 
tietojen käsittelyä ja vaihtoa voidaan lisätä elintarvikealan kilpailukykyä, joten niitä olisi 
kannustettava.

Tarkistus 5
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

2 kappale

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

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

Perustelu

On tärkeää tukea tutkimusta, joka koskee maailmanlaajuisten muutosten 
(ympäristömuutokset, erityisesti ilmastonmuutos) vaikutuksia ravintoketjuun.

Tarkistus 6
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 

3 kappale

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

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

Perustelu

Kestävät tuotteet, jotka eivät ole elintarvikkeita, tarjoavat sekä EU:lle että kehitysmaille 
suuria taloudellisia mahdollisuuksia. Tutkimuksessa olisi otettava huomioon muun muassa 
täydentävyys ja yhteisvaikutukset, jotta voidaan parantaa maatalouden kilpailukykyä 
kokonaisuudessaan.

Tarkistus 7
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Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet 
tuotantoteknologiat. Toimet, 1 kappale

• Nanotiede ja nanoteknologia • Nanotiede ja nanoteknologia
Tarkoituksena on tuottaa uutta tietämystä 
rajapintailmiöistä ja kokoon sidoksissa 
olevista ilmiöistä. Tarkastelukohteita ovat: 
materiaalien ominaisuuksien hallinta 
nanotasolla uusia sovelluksia varten; 
teknologioiden integrointi nanotasolla; 
itsejärjestymisominaisuudet; nanomoottorit; 
nanokoneet ja nanojärjestelmät; nanotasolla 
tapahtuvan karakterisoinnin ja 
manipuloinnin menetelmät ja välineet; 
kemian alan nano- ja tarkkuusteknologia; 
vaikutukset ihmisten turvallisuuteen,
terveyteen ja ympäristöön; metrologia, 
nomenklatuuri ja standardit; uusien 
alakohtaisissa sovelluksissa käytettävien 
ratkaisujen ja lähestymistapojen tutkimus, 
mukaan luettuna kehitteillä olevien 
teknologioiden integrointi ja konvergenssi.

Tarkoituksena on tuottaa uutta tietämystä 
rajapintailmiöistä ja kokoon sidoksissa 
olevista ilmiöistä. Tarkastelukohteita ovat: 
materiaalien ominaisuuksien hallinta
nanotasolla uusia sovelluksia varten; 
teknologioiden integrointi nanotasolla; 
itsejärjestymisominaisuudet; nanomoottorit; 
nanokoneet ja nanojärjestelmät; nanotasolla 
tapahtuvan karakterisoinnin ja 
manipuloinnin menetelmät ja välineet; 
kemian alan nano- ja tarkkuusteknologia; 
vaikutukset ihmisten ja eläinten 
turvallisuuteen ja terveyteen, ravintoketjuun
ja ympäristöön; metrologia, nomenklatuuri 
ja standardit; uusien alakohtaisissa 
sovelluksissa käytettävien ratkaisujen ja 
lähestymistapojen tutkimus, mukaan 
luettuna kehitteillä olevien teknologioiden 
integrointi ja konvergenssi.

Perustelu

Nanoteknologioilla voi olla vaikutusta lääketieteen teknologiaan sekä ihmisten että eläinten 
kannalta. Siksi tutkimuksen ei pitäisi rajoittua koskemaan ihmisten terveyttä. Lisäksi 
nanoteknologioista voi jonkin ajan kuluttua olla hyötyä elintarvikeketjun turvallisuudelle.

Tarkistus 8
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 4. Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet 

tuotantoteknologiat. Toimet, 2 kappale

• Materiaalit • Materiaalit

Tarkoituksena on tuottaa uutta tietämystä 
suorituskykyisistä materiaaleista, joita 
voidaan käyttää uusissa tuotteissa ja 
prosesseissa. Tutkimuskohteita ovat: 
älykkäät ja ominaisuuksiltaan räätälöidyt 
materiaalit; luotettavampi suunnittelu ja 
simulointi; suurempi kompleksisuus; 
ympäristöyhteensopivuus; nano-, molekyyli-

Tarkoituksena on tuottaa uutta tietämystä 
suorituskykyisistä materiaaleista, joita 
voidaan käyttää uusissa tuotteissa ja 
prosesseissa. Tutkimuskohteita ovat: 
älykkäät ja ominaisuuksiltaan räätälöidyt 
materiaalit; luotettavampi suunnittelu ja 
simulointi; suurempi kompleksisuus; 
ympäristöyhteensopivuus; nano-, molekyyli-
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ja makrotason integrointi kemian 
teknologiassa ja materiaalien 
prosessoinnissa; uudet nanomateriaalit, 
biomateriaalit ja hybridimateriaalit, mukaan 
luettuina niiden prosessoinnin suunnittelu ja 
ohjaus.

ja makrotason integrointi kemian 
teknologiassa ja materiaalien 
prosessoinnissa; uudet nanomateriaalit, 
biomateriaalit ja hybridimateriaalit sekä 
biologisia materiaaleja jäljittelevät 
materiaalit (biomimetiikka), mukaan 
luettuina niiden prosessoinnin suunnittelu ja 
ohjaus.

Perustelu

Uusien biologisten ja hybridimateriaalien tutkimuksen lisäksi on syytä ottaa mukaan myös ei-
orgaaniset tuotteet, toisin sanoen materiaalit, joiden rakenteelliset ja toiminnalliset 
ominaisuudet jäljittelevät elävää luontoa.

Tarkistus 9
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 6. Ympäristö, otsikko

6. Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos)

6. Ympäristö ja kestävä kehitys (mukaan 
luettuna ilmastonmuutos)

Perustelu

Kestävän kehityksen käsite ja strategiat on syytä mainita tässä otsikossa, koska niillä on 
ratkaiseva merkitys Euroopalle ja koko maailmalle (Göteborg 2001).

Tarkistus 10
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 6. Ympäristö, Lähtökohdat, 4. kappale

Jäljempänä luetelluista toimista monet 
liittyvät suoraan politiikan tarpeisiin. 
Lisätukea voidaan kuitenkin antaa, jos esiin 
nousee uusia politiikan tarpeita, jotka 
liittyvät esimerkiksi EU:n politiikkojen 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointiin, Kioton kokouksen 
jälkeisten ilmastonmuutostoimien seurantaan 
ja uusiin ympäristöalan toimiin esimerkiksi 
meriliikennepolitiikan, -standardien ja 
-määräysten alalla.

Jäljempänä luetelluista toimista monet 
liittyvät suoraan politiikan tarpeisiin. 
Lisätukea voidaan kuitenkin antaa, jos esiin 
nousee uusia politiikan tarpeita, jotka 
liittyvät esimerkiksi EU:n politiikkojen 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointiin, Kioton kokouksen 
jälkeisten ilmastonmuutostoimien seurantaan 
ja uusiin ympäristöalan toimiin.
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Perustelu

Meriliikennealan mainitseminen tässä yhteydessä on liian yksityiskohtaista ja voi johtaa 
sekaannuksiin. Jos meriliikenne mainitaan, tekstiin pitäisi tehdä pitkä luettelo tarkistuksia 
muiden alojen lisäämiseksi.

Tarkistus 11
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 8. Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, 

Toimet, 3. kappale
• 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; kaupungistuminen ja 
maaseudun kehitys, 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. 

Perustelu

Yhteiskunnan nykyisiin kehityssuuntiin kuuluu maaseutualueiden sijainnin ja roolin 
muuttuminen. Maaseudun kehityksessä on otettava huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja 
demografiset haasteet. Tarvitaan lisää tutkimusta niiden sosiaalisista vaikutuksista sekä
välineistä, joilla niihin voidaan vastata tehokkaasti.


