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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus tutkimuksen seitsemänneksi puiteohjelmaksi on monessa suhteessa 
myönteinen. Ehdotuksessa on otettu huomioon useita parlamentin aiemmissa päätöksissään 
ilmaisemia kantoja.

Ehdotuksen todellinen merkitys on kuitenkin auki niin kauan kuin päätöstä EU:n 
rahoituskehykseksi vuosille 2007–2013 ei ole tehty. Jos kokonaisbudjetti tulee olemaan 
ehdotettua pienempi, vaarana on, että tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan 
käytettävissä olevat varat vähenevät huomattavasti ehdotetusta. 

Menettelytapaa on syytä arvostella myös siinä suhteessa, että komissio on jo julkaissut 
ehdotuksensa aihekohtaisiksi ohjelmiksi (specific programmes) 21. syyskuuta 2005, vaikka 
puiteohjelman käsittely yhteispäätösmenettelyssä on kesken ja aihekohtaisten ohjelmien tulisi 
perustua puiteohjelmaan. Näin komissio on etukäteen viemässä merkitystä 
yhteispäätösmenettelyltä.

Ympäristön ja kansanterveyden näkökulmasta komission ehdotus sisältää paljon myönteisiä 
asioita. Esittelijä ehdottaa vahvistettavaksi kohtia, jotka liittyvät saastumisen vähentämiseen, 
biodiversiteetin suojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusien energiatekniikoiden 
kehittämiseen ja energia-älykkään Euroopan (energy intelligent Europe) luomiseen. Esittelijä 
ehdottaa myös selkeämpää painotusta sairauksien ennalta ehkäisyyn ja sitä tukevaan 
tutkimukseen. Edelleen esittelijä ehdottaa kansalaisyhteiskunnan roolin sekä naisten 
oikeuksien korostamista. 

Esittelijä ehdottaa, että energiatutkimuksen alat kirjataan puiteohjelmaan järjestyksessä, joka 
vastaa eri vaihtoehtojen prioriteettijärjestystä ilmastonmuutoksen voittamiseksi ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja myös erillisten budjettilinjojen luomista eri energiavaihtoehdoille. 
Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevaa tutkimusta esitetään kohdennettavaksi sen 
ympäristövaikutuksiin. Puhdasta hiiltä koskevan tutkimuksen rahoitus kuuluu esittelijän 
mielestä hiiliteollisuudelle, joka on etabloitunut kauan sitten ja jolla on käytettävissään 
merkittävät varat.

Kantasolututkimuksen osalta esittelijä ehdottaa, että yhteisön varoilla ei rahoiteta 
alkiokantasolututkimusta, vaan ainoastaan aikuis- ja napanuorakantasolututkimusta ja muita 
sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät käytä alkioita raaka-aineenaan.

Maatalouden biotekniikan osalta esittelijä korostaa ei-GMO-biodiversiteetin suojelua ja 
geneettisesti muunneltujen organismien ympäristövaikutusten tutkimista. 

Esittelijä kiinnittää huomiota siihen epäsuhtaan, joka on ehdotetun tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman energiatutkimusosan ja ehdotetun Euratomin seitsemännen tutkimusohjelman 
välillä, josta ei päätetä yhteispäätösmenettelyssä. Euratom-ehdotuksessa esitetään fuusioon ja 
muuhun ydinvoimaan käytettäväksi viidessä vuodessa enemmän varoja kuin mitä seitsemässä 
vuodessa käytettäisiin kaikkeen muuhun energiatutkimukseen. Tämä on ristiriidassa EU:n 
useiden päätösten kanssa, joissa todetaan, että ilmaston lämpeneminen on rajoitettava kahden 
asteen alapuolelle, ja korostetaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian roolia tässä 
asiassa. Ydinvoima ei kuulu yhteisesti hyväksyttyihin prioriteettialoihin. Siihen liittyy 
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vakavia riskejä, eikä fissiovoimalla uraanivarojen rajallisuuden vuoksi edes teoriassa voi olla 
merkittävää roolia ilmastonmuutoksen saamisessa kuriin. Fuusio taas ei pysty tarjoamaan 
käyttökelpoista energiaa moneen vuosikymmeneen, eikä sen toimivuudesta edes useiden 
vuosikymmenien kuluttua ei vielä ole mitään takeita.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

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

Perustelu
Julkisin varoin rahoitettavan tutkimuksen pitäisi keskittyä tutkimusaloihin, joista on yleistä 
hyötyä, eikä teollisuuden kilpailukyky saisi vaikuttaa tutkimuskohteiden valintaan.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Euroopan parlamentti on pyytänyt 
Euroopan unionia näyttämään esimerkkiä 
ympäristötekniikoiden kehittämisen ja 
soveltamisen alalla sekä tuotannon ja 
kulutuksen kestävyyden varmistamisen 
suhteen. Parlamentti on myös toistuvasti 
korostanut tutkimuksen olevan tärkeää 
ratkaisun löytämiseksi ilmastonmuutosta 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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koskevaan ongelmaan. Yhteisön onkin 
tarpeen panostaa todella tutkimukseen, 
jotta teknologisen kehityksen alalla 
saadaan aikaan tarvittavaa edistystä. 
Euroopan parlamentti on myös korostanut 
tarvetta ehkäistä naisten hyväksikäyttöä ja 
päättänyt, ettei mistään EU:n ohjelmasta 
saa tukea tai rahoittaa ihmisen 
kloonaamista.

Tarkistus 3
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 
pyrkimyksille löytää ilmastonmuutosta ja 
kestävää kehitystä koskevia ratkaisuja sekä 
Lissabonin strategian elvyttämisen kannalta, 
on erittäin tärkeää kaksinkertaistaa EU:n 
tutkimusbudjetti.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Seitsemännen puiteohjelman olisi 
edistettävä kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua. 

(24) Seitsemännen puiteohjelman ja siitä 
tuettavien hankkeiden ja teknologian olisi 
edistettävä kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua.

Perustelu

Erityisohjelmia, -hankkeita ja -tekniikoita pitäisi myös arvioida siltä kannalta, kuinka ne 
edistävät kestävää kehitystä.

Tarkistus 5
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Johdanto-osan 25 kappale

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

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

Tarkistus 6
Johdanto-osan 29 kappale

(29) On tärkeää varmistaa, että seitsemännen 
puiteohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että puiteohjelma on toteutukseltaan 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen ja helposti kaikkien 
osallistujien ulottuvilla, (30) On tarpeen 
varmistaa, että noudatetaan Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua 
neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002,
(31) sekä yksinkertaistamista ja parempaa 
sääntelyä koskevia vaatimuksia. 

(29) On tärkeää varmistaa, että seitsemännen 
puiteohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että puiteohjelma on toteutukseltaan 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen ja helposti kaikkien 
osallistujien ulottuvilla. Seitsemännen 
puiteohjelman keskeinen piirre on se, että 
hallinnollisia menettelyjä 
yksinkertaistetaan merkittävästi ja että 
tutkimushankkeiden tieteellisten 
saavutusten arviointiin keskitytään 
aikaisempaa enemmän. (30) On tarpeen 
varmistaa, että noudatetaan Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua 
neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002,
(31) sekä yksinkertaistamista ja parempaa 
sääntelyä koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Hankkeita arvioitaessa pitäisi keskittyä erityisesti niiden tieteellisiin saavutuksiin 
hallinnollisten ominaisuuksien sijasta.

Tarkistus 7
3 artikla
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Seitsemäs puiteohjelma toteutetaan 
erityisohjelmien avulla. Näissä ohjelmissa 
määritellään täsmälliset tavoitteet sekä 
toteutusta koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.

Seitsemäs puiteohjelma toteutetaan 
erityisohjelmien avulla. Näissä ohjelmissa 
määritellään täsmälliset tavoitteet sekä 
toteutusta koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt. Hallinnollisia menettelyjä 
yksinkertaistetaan merkittävästi 
aikaisempiin ohjelmiin verrattuna ja 
tutkimushankkeiden tieteellisten 
saavutusten arviointiin keskitytään 
aikaisempaa enemmän.

Perustelu
Hankkeita arvioitaessa pitäisi keskittyä erityisesti niiden tieteellisiin saavutuksiin 
hallinnollisten ominaisuuksien sijasta.

Tarkistus 8
6 artikla

Kaikessa seitsemänteen puiteohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita.

Kaikessa seitsemänteen puiteohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita, joihin 
kuuluvat Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan sekä ihmisoikeuksista 
ja biolääketieteestä tehtyyn Euroopan 
neuvoston yleissopimukseen sisältyvät 
periaatteet.

Tarkistus 9
7 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan pitäisi osallistua arviointiprosessiin, jotta voidaan varmistaa, että 
EU:n tutkimustyötä koskevat päätökset tehdään avoimesti ja demokraattisesti. 
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Tarkistus 10
Liite I, osa I, otsikko Koordinointi suhteessa muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin, 

2 a kappale (uusi)

ERA-NET-järjestelmän avulla 
koordinoidaan erityisesti ihmisten 
biologiseen seurantaan ja metrologiaan 
liittyviä TTK-ohjelmia sekä alueellisiin 
ympäristöongelmiin tai -ilmiöihin liittyviä 
tutkimusohjelmia.

Tarkistus 11
Liite I, osa I, otsikko Kansainvälinen yhteistyö, 2 luetelmakohta

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

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

Tarkistus 12
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Tavoite

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
kansalaisten terveyttä ja kohentaa 
terveyteen liittyvillä aloilla toimivien 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. 
Samalla on määrä tutkia maailmanlaajuisia 
terveyskysymyksiä, kuten uusia epidemioita. 

Tavoitteena on parantaa Euroopan 
kansalaisten terveyttä ja parantaa
eurooppalaisen terveydenhuollon tasoa, 
myös sen kilpailukykyä. Samalla on määrä 
tutkia maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä, 
kuten uusia epidemioita ja väheksyttyjä 
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Painopisteenä on translaatiotutkimus (eli 
peruslöydösten muuntaminen kliinisiksi 
sovelluksiksi), uusien hoitojen, terveyden 
edistämisen menetelmien, 
ennaltaehkäisymenetelmien, 
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden 
kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja 
tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät. 

sairauksia. Tutkimuksella pyritään 
ehkäisemään sairauksia ja kehittämään 
tehokkaita hoitoja ja lääkkeitä. Samalla 
taataan yhtäläiset mahdollisuudet saada 
käyttöön julkisin varoin rahoitettujen 
tutkimusten tuloksia. Painopisteenä on 
translaatiotutkimus (eli peruslöydösten 
muuntaminen kliinisiksi sovelluksiksi), 
uusien hoitojen, terveyden edistämisen 
menetelmien, ennaltaehkäisymenetelmien, 
diagnoosimenetelmien ja -tekniikoiden 
kehittäminen ja validointi sekä kestävät ja 
tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät. 

Perustelu

Ohjelman avulla pitäisi pyrkiä parantamaan Euroopan terveydenhuoltoalan tasoa eikä 
ainoastaan kehittämään terveyteen liittyvillä aloilla toimivien yritysten kilpailukykyä.  
Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää yleisen edun vuoksi tehtävään tutkimustyöhön esimerkiksi 
uusien epidemioiden ja väheksyttyjen sairauksien alalla. (Väheksytyistä sairauksista kärsivät 
usein köyhien maiden kansalaiset, minkä vuoksi lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyössä 
ei keskitytä näihin sairauksiin.) On tärkeää saavuttaa tasapaino tutkimuksen ja sairauksien 
ehkäisemisen sekä tehokkaiden hoitojen ja lääkkeiden kehittämisen välillä.

Tarkistus 13
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

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

Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän- ja 
verisuonitaudit, hengityselinsairaudet, 
psyykkiset sairaudet ja erityisesti 
ikääntymiseen liittyvät neurologiset 
sairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja 
Parkinsonin tauti sekä lasten terveyteen 
liittyvät tarttumattomat taudit) kliininen 
tutkimus nojautuu kansainvälisiin 
monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen 
saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä 
ajassa. 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 
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tietokantojen tietoja ja biopankkien 
potilasmateriaalia.

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 julkisen solupankkien 
materiaalia, joihin kerätään napanuoran 
verestä saatavia kantasoluja. 

Perustelu

Epidemiologista tutkimusta ei pitäisi tehdä vain geeni- ja molekyylitasolla vaan myös 
yhteiskunnallisella tasolla. 

Tarkistus 14
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 3 kappale

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

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla ja 
farmaseuttisessa teollisuudessa. 
Tutkimuksen pohjalta nousevat pk-yritykset 
ovat merkittävimpiä talousvetureita 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla. Vaikka 
Euroopassa on nyt enemmän 
bioteknologiayrityksiä kuin Yhdysvalloissa, 
useimmat niistä ovat kilpailijoitaan 
pienempiä ja vähemmän kypsiä. Julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteiset tutkimustoimet 
EU:n tasolla helpottavat niiden kehitystä. 
EU:n tutkimus edistää myös tarvittavien 
normien ja standardien kehittämistä, jotta 
uusille lääketieteellisille tekniikoille (esim. 
regeneratiiviselle hoidolle) voitaisiin luoda 
asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet. EU:n 
tutkimusrahoitusta myönnetään erityisesti 
aikuisten kantasolujen ja napanuorasta 
saatavien kantasolujen sekä muiden 
vaihtoehtojen tutkimukseen, eikä alkioita 
käytetä raaka-aineena.
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Perustelu

Koska alkioiden kantasolujen alkuperää on vaikea valvoa ja koska niiden hankkimiseen liittyy 
naisten hyväksikäytön riski, EU:n rahoitusta pitäisi myöntää vain aikuisten kantasolujen ja 
napanuorasta saatavien kantasolujen tutkimiseen. Toisaalta myös tällaiseen tutkimukseen 
liittyy riskejä, koska on näyttöä siitä, että kantasoluilla on taipumus muuttua 
karsinogeenisiksi tai muodostaa ei-toivottua kudosta sen jälkeen, kun ne on siirretty 
potilaaseen. Tarkistus vastaa päätöslauselmaa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 
10. maaliskuuta 2005 ihmisen munasoluilla käytävästä kaupasta.

Valmistelijalle ei ole selvää, mihin poistettavaksi ehdotetulla tekstillä viitataan seitsemännen 
puiteohjelman rahoituksen suhteen.

Tarkistus 15
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Lähtökohdat, 4 kappale

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

Seuraavassa esitetään tämän aihealueen 
toimet, joihin sisältyy myös politiikan 
vaatimusten kannalta välttämätöntä 
tutkimusta. 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. On 
tarpeen käsitellä ja tutkia erityisesti 
tiettyjen kansanryhmien, kuten 
vammaisten, vähemmistöjen ja heikossa 
asemassa olevien väestöryhmien tarpeita.

Tarkistus 16
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 1 Bioteknologia, geneeriset 

menetelmät ja teknologiat ihmisen terveyden hoitoon, 2 luetelmakohta

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

– Havaitsemis-, diagnoosi- ja 
seurantamenetelmät. Painopisteenä ovat 
noninvasiiviset tai mahdollisimman vähän 
invasiiviset menetelmät ja tekniikat, kuten 
DNA-sirut sekä molekyylikuvantaminen 
ja -diagnostiikka.
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Tarkistus 17
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 1 Bioteknologia, geneeriset 

menetelmät ja teknologiat ihmisen terveyden hoitoon, 4 luetelmakohta

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

– Innovatiiviset hoitomenetelmät ja 
interventiot. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja 
taata tulevaa kehitystä kehittyneissä 
hoitomenetelmissä ja -teknologioissa, joilla 
on potentiaalisia käyttömahdollisuuksia 
useiden sairauksien ja häiriöiden hoidossa. 
Etusijalle asetetaan aikuisten kantasoluja 
käyttävä synteettinen biologia.

Tarkistus 18
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 2 luetelmakohta

– Aivojen ja aivosairauksien, ihmisen 
kehityksen ja ikääntymisen tutkimus.
Tavoitteena on tutkia terveen ikääntymisen 
prosesseja sekä geenien ja ympäristön
vuorovaikutusta aivotoiminnan kanssa 
normaaliolosuhteissa ja aivosairauksissa.

– Aivojen ja aivosairauksien, ihmisen 
kehityksen ja ikääntymisen tutkimus.
Tavoitteena on tutkia terveen kehityksen ja 
ikääntymisen prosesseja sekä geenien ja 
ympäristötekijöiden vuorovaikutusta 
aivotoiminnan kanssa normaaliolosuhteissa 
ja aivosairauksissa.

Tarkistus 19
Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 

palveleva translaatiotutkimus, 4 luetelmakohta

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

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

Tarkistus 20



PA\579994FI.doc 13/34 PE 362.659v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Liite I, osa I, aihealue 1 Terveys, otsikko Toimet, alaotsikko 2 Ihmisen terveyden hoitoa 
palveleva translaatiotutkimus, 4 a luetelmakohta (uusi)

– Ympäristötekijöiden ja työperäisten 
stressitekijöiden aiheuttamien sairauksien 
translaatiotutkimus (esimerkiksi astma ja 
allergiat).

Tarkistus 21
Liite I, osa I, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, otsikko Tavoite

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

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

Tarkistus 22
Liite I, osa I, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, otsikko 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, 
terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 

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

näihin liittyvillä aloilla. Terveellisen ruoan 
ja muiden tuotteiden kestävä tuotanto sekä 
biotieteitä ja biotekniikkaa koskeva strategia 
parantavat Euroopan bioteknologia- ja 
elintarvikealan yritysten (erityisesti pk-
yritysten) kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjun turvallisuuteen, ruokavaliosta 
johtuviin sairauksiin, kestäviin 
elintarvikevalintoihin ja elintarvikkeiden ja 
ravinnon terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla.

Perustelu

Luonnonmukaista viljelyä ja muunlaisia pientä tuotantopanosta edellyttäviä 
viljelymenetelmiä koskevaa innovatiivista tutkimusta pitäisi edistää.

Tarkistus 23
Liite I, osa I, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, otsikko Lähtökohdat, 

3 kappale

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

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
osallistuvat yhteisten tutkimusprioriteettien 
määrittämiseen muun muassa seuraavilla 
aloilla: kasvigenomiikka ja bioteknologia, 
geneettisesti muuntamattomien 
organismien biodiversiteetin säilyttäminen 
maa- ja metsätaloudessa, metsätalous 
ja -teollisuus, eläinterveys, tuotantoeläinten 
jalostus, kestävä maankäyttö, elintarvikkeet 
ja teollinen bioteknologia. Tutkimus tarjoaa 
lisäksi tietopohjaa seuraavien tueksi: 
yhteinen maa- ja metsätalouspolitiikka, 
maatalous- ja kauppakysymykset, 
elintarvikelainsäädäntö, eläinten terveyttä, 
hyvinvointia ja tautien valvontaa koskevat 
yhteisön normit ja yhteisen 
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poliittiset tarpeet erityisesti uusiin 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
suuntauksiin liittyen. 

kalatalouspolitiikan uudistus, jonka 
tarkoituksena on taata kalastuksen ja 
vesiviljelyn kestävä kehitys. Tavoitteena on 
myös ottaa joustavasti huomioon uudet 
poliittiset tarpeet erityisesti uusiin 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
suuntauksiin liittyen.

Tarkistus 24
Liite I, osa I, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, otsikko Toimet, 

1 luetelmakohta

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

• Maa-, metsä- ja vesiympäristön 
biologisten resurssien kestävä tuotanto ja 
hoito. Mahdollistava tutkimus, mukaan 
luettuina omiikka-teknologiat (esim. 
genomiikka, proteomiikka ja 
metabolomiikka), systeemibiologia ja 
konvergoituvat tekniikat mikro-
organismeihin, kasveihin ja eläimiin liittyen, 
mukaan luettuna niiden luonnollisen 
biodiversiteetin ja maatilojen geneettisten 
resurssien säilyttäminen ja kestävä käyttö; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely sekä muut kestävät ja vähän 
energiaa kuluttavat viljelymenetelmät, 
DNA-markkereiden käyttö jalostuksessa;
laatutuotanto-ohjelmat ja muuntogeenisten 
organismien ympäristöön ja ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten valvonta ja 
arviointi; kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa- ja metsätalous; 
kokonaisvaltainen maaseudun kehittäminen, 
mukaan luettuina näkökohdat, jotka 
koskevat kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista suunnitteluun ja 
päätöksentekoon; eläinten hyvinvointi, 
jalostus ja tuotanto; kasvien terveys; kestävä 
ja kilpailukykyinen kalatalous ja vesiviljely; 
eläinten tartuntataudit, mukaan luettuina 
zoonoosit; muut ruoan tuotannon 
kestävyyttä ja ruoan saantivarmuutta 
uhkaavat tekijät (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos ja öljyvarojen loppuun 
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käyttäminen); eläinjätteen turvallinen 
hävittäminen ja käyttö; elävien 
vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.)

Perustelu

Toimissa pitäisi keskittyä pääasiallisesti ruoan tuotannon kestävyyteen ja luonnonvarojen 
hallintaan.

Tarkistus 25
Liite I, osa I, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, otsikko Toimet, 

2 luetelmakohta

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

• ”Ruokapöydästä maatilalle”: 
Elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi. 
Elintarvikkeiden ja rehujen 
kuluttajapoliittiset, yhteiskunnalliset, 
kulttuuriset, teolliset ja terveydelliset 
näkökohdat, mukaan luettuina 
behavioristiset ja kognitiiviset tieteet; 
ravinto, ruokavalioon liittyvät sairaudet ja 
häiriöt, muun muassa lihavuus ja allergiat; 
tiettyjen elintarvikkeiden ja ruokavalioiden 
terveyshyödyt, innovatiiviset 
elintarvikkeiden ja rehujen prosessointia, 
kuljetusta ja vähittäismyyntiä koskevat 
tekniikat, mukaan luettuina 
pakkausmateriaalin käytön ja ruoan 
kuljettamisen vähentäminen; 
elintarvikkeiden, juomien ja rehujen 
kemiallisen ja biologisen laadun ja 
turvallisuuden parantaminen; 
elintarvikeketjun eheys, kestävyys ja 
valvonta; elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvat ja niiden 
tuottamat ympäristövaikutukset; 
kokonaiselintarvikeketjun käsite (total food 
chain), mukaan luettuina kalat ja äyriäiset; 
jäljitettävyys.
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Tarkistus 26
Liite I, osa I, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, otsikko Toimet, 

3 luetelmakohta

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

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

Tarkistus 27
Liite I, osa I, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Kasvavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaatimukset, tieto- ja viestintätekniikan 
yleistyminen ja tarve loitontaa teknologian 
rajoja laajentavat jatkuvasti 
tutkimusagendaa. Teknologian lähentäminen 
ihmisten ja organisaatioiden tarpeisiin 
merkitsee sitä, että on piilotettava näkyvistä 
teknologian monimutkaisuus ja tarjottava 
käyttäjille toiminnallisuutta tarpeiden 
mukaan, tehtävä teknologia hyvin 
helppokäyttöiseksi, helposti saatavaksi ja 
kohtuuhintaiseksi sekä tarjottava uusia tieto-
ja viestintätekniikkaan pohjautuvia 
sovelluksia, ratkaisuja ja palveluja, jotka 
ovat luotettavia ja mukautettavissa 
käyttötarkoitusten ja käyttäjien 
mieltymysten mukaan. ”More for less” 
eli ”enemmän vähemmästä” -vaatimuksen 
ajamina tieto- ja viestintätekniikan tutkijat 
osallistuvat maailmanlaajuiseen 
kilpajuoksuun, jossa pyritään pienentämään 
edelleen teknologian mittakaavaa, 
hallitsemaan tieto-, viestintä- ja 

Kasvavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaatimukset, tieto- ja viestintätekniikan 
yleistyminen ja tarve loitontaa teknologian 
rajoja laajentavat jatkuvasti 
tutkimusagendaa. Teknologian lähentäminen 
ihmisten ja organisaatioiden tarpeisiin 
merkitsee sitä, että on piilotettava näkyvistä 
teknologian monimutkaisuus ja tarjottava 
käyttäjille toiminnallisuutta tarpeiden 
mukaan, tehtävä teknologia hyvin 
helppokäyttöiseksi, helposti saatavaksi ja 
kohtuuhintaiseksi sekä tarjottava uusia tieto-
ja viestintätekniikkaan pohjautuvia 
sovelluksia, ratkaisuja ja palveluja, jotka 
ovat luotettavia ja mukautettavissa 
käyttötarkoitusten ja käyttäjien 
mieltymysten mukaan, sekä tuettava 
kestävää kehitystä tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttämällä erityisesti 
liikenteen hallinnan, energian säästämisen 
ja luonnonvarojen käytön aloilla. ”More for 
less”- eli ”enemmän vähemmästä” -
vaatimuksen ajamina tieto- ja 
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mediateknologioiden konvergenssi ja tieto-
ja viestintätekniikan lähentyminen muihin 
tieteisiin ja tutkimusaloihin sekä 
rakentamaan järjestelmiä, jotka kykenevät
oppimaan ja kehittymään. Näiden eri 
pyrkimysten pohjalta on nousemassa uusi 
teknologia-aalto. Tieto- ja viestintätekniikan 
tutkimustoimissa hyödynnetään myös 
laajemmin muita tieteen ja teknologian aloja, 
kuten bioteknologiaa ja biotieteitä, 
psykologiaa, kasvatustiedettä, kognitiivisia 
tieteitä ja yhteiskuntatieteitä.

viestintätekniikan tutkijat osallistuvat 
maailmanlaajuiseen kilpajuoksuun, jossa 
pyritään pienentämään edelleen teknologian 
mittakaavaa, hallitsemaan tieto-, viestintä- ja 
mediateknologioiden konvergenssi ja tieto-
ja viestintätekniikan lähentyminen muihin 
tieteisiin ja tutkimusaloihin sekä 
rakentamaan järjestelmiä, jotka kykenevät 
oppimaan ja kehittymään. Näiden eri 
pyrkimysten pohjalta on nousemassa uusi 
teknologia-aalto. Tieto- ja viestintätekniikan 
tutkimustoimissa hyödynnetään myös 
laajemmin muita tieteen ja teknologian aloja, 
kuten bioteknologiaa ja biotieteitä, 
psykologiaa, kasvatustiedettä, kognitiivisia 
tieteitä ja yhteiskuntatieteitä.

Tarkistus 28
Liite I, osa I, aihealue 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

otsikko Toimet, alaotsikko 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 turvallisuuteen, 
terveyteen ja ympäristöön; metrologia, 
nomenklatuuri ja standardit erityisesti 
korvausvastuun, jäljitettävyyden ja 
nanoteknologian patentoitavuuden rajojen 
aloilla; uusien alakohtaisissa sovelluksissa 
käytettävien ratkaisujen ja lähestymistapojen 
tutkimus, mukaan luettuna kehitteillä 
olevien teknologioiden integrointi ja 
konvergenssi. Rahoitusta ei myönnetä 
nanoteknologiseen tutkimustyöhön, jonka 
tarkoituksena on kehittää sotilaskäyttöön 
tarkoitettuja sovelluksia.
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Perustelu

Mahdollisesti haitallisten materiaalien valvomisesta tehtyjen yleissopimusten mukaisesti 
nanohiukkasten, nanomateriaalien, nanokoneiden ja nanobiotekniikan käsittelyä, 
kuljettamista, käyttöä ja kehittämistä pitäisi säädellä ennalta varautumisen periaatteeseen 
perustuvalla nanoturvallisuuslainsäädännöllä. On laadittava jäljitettävyyttä ja merkitsemistä 
koskevat säännöt, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja. On kehitettävä 
korvausvelvollisuutta koskeva tiukka sääntelyjärjestelmä, mikäli markkinoille tuodut 
nanohiukkaset osoittautuvat haitallisiksi terveydelle, ympäristölle, perinteisille elinkeinoille 
tai kulttuuriperinnölle. Nanotekniikan patentointi saattaisi johtaa siihen, että 
maailmankaikkeuden muodostaviin molekyyleihin ja alkuaineisiin alettaisiin soveltaa tiukkaa 
monopolistista sääntelyä. Tällaisen patentoinnin ehkäisemiseksi on laadittava selvät säännöt.

Tarkistus 29
Liite I, osa I, aihealue 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

otsikko Toimet, alaotsikko 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-
ja makrotason integrointi kemian 
teknologiassa ja materiaalien 
prosessoinnissa; uudet nanomateriaalit, 
biomateriaalit ja hybridimateriaalit, mukaan 
luettuina niiden prosessoinnin suunnittelu ja 
ohjaus.

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

Tarkistus 30
Liite I, osa I, aihealue 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

otsikko Toimet, alaotsikko Uudet tuotantoteknologiat

Tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja 
valmiuksia osaamisintensiiviselle 
tuotannolle. Tähän sisältyy esiin nousevia 
teollisuuden tarpeita vastaavien uusien 
toimintamallien luominen, kehittäminen ja 
validointi. Tarkastelukohteita ovat: yleisten 

Tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja 
valmiuksia kestävälle osaamisintensiiviselle 
tuotannolle. Tähän sisältyy esiin nousevia 
teollisuuden tarpeita vastaavien uusien 
toimintamallien luominen, kehittäminen ja 
validointi. Tarkastelukohteita ovat: yleisten 
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tuotantovalmiuksien kehittäminen 
mukautuvaa, verkottunutta ja 
osaamispohjaista tuotantoa varten; sellaisten 
uusien suunnittelukonseptien kehittäminen, 
joissa hyödynnetään teknologioiden 
konvergenssia (esim. nano-, bio-, 
informaatio- ja kognitiivinen teknologia ja 
niiden suunnitteluvaatimukset), seuraavan 
sukupolven lisäarvotuotteita ja -palveluja 
varten, sekä sopeutuminen muuttuviin 
tarpeisiin.

tuotantovalmiuksien kehittäminen 
mukautuvaa, verkottunutta ja 
osaamispohjaista tuotantoa varten; sellaisten 
uusien suunnittelukonseptien kehittäminen, 
joissa hyödynnetään teknologioiden 
konvergenssia (esim. nano-, bio-, 
informaatio- ja kognitiivinen teknologia ja 
niiden suunnitteluvaatimukset), seuraavan 
sukupolven lisäarvotuotteita ja -palveluja 
varten, sekä sopeutuminen muuttuviin 
tarpeisiin.

Tarkistus 31
Liite I, osa I, aihealue 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

otsikko Toimet, alaotsikko Teknologioiden integrointi teollisia sovelluksia varten

Tavoitteena on uuden nanoteknologiaa, 
materiaaleja ja tuotantoa koskevan 
tietämyksen ja uusien teknologioiden 
integrointi alakohtaisiin ja alojen rajat 
ylittäviin sovelluksiin esimerkiksi 
terveydenhuollon, rakentamisen, liikenteen, 
energiahuollon, kemian, ympäristön, 
tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, massan ja 
paperin tuotannon sekä koneenrakennuksen 
aloilla.

Tavoitteena on uuden nanoteknologiaa, 
materiaaleja ja tuotantoa koskevan 
tietämyksen ja uusien teknologioiden, myös 
ympäristötekniikoiden, integrointi 
alakohtaisiin ja alojen rajat ylittäviin 
sovelluksiin esimerkiksi terveydenhuollon, 
rakentamisen, liikenteen, energiahuollon, 
kemian, ympäristön, tekstiili- ja 
vaatetusteollisuuden, massan ja paperin 
tuotannon sekä koneenrakennuksen aloilla.

Tarkistus 32
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Tavoite

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
kestävämmäksi, monipuoliseen 
energianlähteiden ja -kantajien valikoimaan 
perustuvaksi järjestelmäksi sekä parantaa 
energiatehokkuutta, jotta voidaan vastata 
energiansaannin varmuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
energia-alan kilpailukykyä.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
maailman energiatehokkaimmaksi ja 
vähiten fossiilisista polttoaineista 
riippuvaksi taloudeksi vuoteen 2020 
mennessä. Tällainen kestävä energiatalous 
perustuu ensisijaisesti monipuoliseen 
uusiutuvien energianlähteiden ja -kantajien 
valikoimaan, ja se parantaa 
energiatehokkuutta ja säästää energiaa, 
jotta voidaan vastata energiansaannin 
varmuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyviin 
polttaviin haasteisiin ja parantaa samalla 
Euroopan kestävän energia-alan 
kilpailukykyä.
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Tarkistus 33
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Lähtökohdat, 1 kappale

Energiajärjestelmiin kohdistuu suuria 
haasteita. Maailmanlaajuisen 
energiankysynnän hälyttävä kehitys 
(kysynnän arvioidaan kasvavan 60 prosenttia 
seuraavien 30 vuoden aikana), tarve 
vähentää tuntuvasti kasvihuonekaasujen 
päästöjä ilmastonmuutoksen tuhoisien 
vaikutusten lieventämiseksi, öljyn hinnan 
heilahtelu (joka on haitallista erityisesti 
öljystä riippuvaisen liikennealan kannalta) 
sekä tuottaja-alueiden geopoliittinen 
epävakaus edellyttävät toimivien ja oikea-
aikaisten ratkaisujen kiireellistä kehittämistä. 
Tutkimusta ja demonstrointia tarvitaan, jotta 
käyttöön voidaan tarjota ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavia ja 
mahdollisimman kustannustehokkaita 
teknologioita ja toimenpiteitä, joiden avulla 
EU voi saavuttaa Kioton pöytäkirjan 
mukaiset ja sen jälkeiset tavoitteensa sekä 
täyttää energiapolitiikkaa koskevat 
sitoumuksensa vuonna 2000 julkaistussa 
vihreässä kirjassa Energiahuoltostrategia 
Euroopalle kuvatulla tavalla. 

Energiajärjestelmiin kohdistuu suuria 
haasteita. Maailmanlaajuisen 
energiankysynnän hälyttävä kehitys 
(kysynnän arvioidaan kasvavan 60 prosenttia 
seuraavien 30 vuoden aikana), tarve 
vähentää tuntuvasti kasvihuonekaasujen 
päästöjä ilmastonmuutoksen tuhoisien 
vaikutusten lieventämiseksi, öljyn hinnan 
heilahtelu (joka on haitallista erityisesti 
öljystä riippuvaisen liikennealan kannalta) 
sekä tuottaja-alueiden geopoliittinen 
epävakaus edellyttävät toimivien ja oikea-
aikaisten ratkaisujen kiireellistä 
tunnistamista ja kehittämistä. Tutkimusta ja 
demonstrointia tarvitaan, jotta käyttöön 
voidaan tarjota ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavia ja mahdollisimman 
kustannustehokkaita teknologioita ja 
toimenpiteitä, joiden avulla EU voi saavuttaa 
Kioton pöytäkirjan mukaiset ja sen jälkeiset 
tavoitteensa sekä täyttää energiapolitiikkaa 
koskevat sitoumuksensa vuonna 2005 
julkaistussa, energiatehokkuutta 
käsittelevässä vihreässä kirjassa ja vuonna 
2000 julkaistussa vihreässä kirjassa 
Energiahuoltostrategia Euroopalle 
kuvatuilla tavoilla.

Tarkistus 34
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Eurooppa on noussut maailmassa johtavaan 
asemaan useiden energiateknologioiden
alalla. Se on edelläkävijä uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien nykyaikaisten 
tekniikoiden, kuten bioenergian ja 
tuulienergian, aloilla. EU kilpailee myös 
maailmanlaajuisesti energian tuotanto- ja 
jakeluteknologioiden alalla ja sillä on 
vahvaa tutkimuskapasiteettia hiilidioksidin 
talteenoton ja sitomisen alalla. Näitä asemia 
uhkaa kuitenkin vakavasti kilpailu (etenkin 

Eurooppa on noussut maailmassa johtavaan 
asemaan monien energiantuotanto-
ja -säästötekniikoiden aloilla. Se on 
edelläkävijä uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvien nykyaikaisten tekniikoiden, kuten 
aurinkoenergian, bioenergian ja 
tuulienergian, aloilla. EU kilpailee myös 
maailmanlaajuisesti energian tuotanto- ja 
jakeluteknologioiden alalla ja sillä on 
vahvaa tutkimuskapasiteettia hiilidioksidin 
talteenoton ja sitomisen alalla. Näihin 
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Yhdysvaltojen ja Japanin taholta). asemiin kohdistuu kuitenkin nyt kilpailua
(etenkin Yhdysvaltojen ja Japanin taholta). 

Tarkistus 35
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Energiajärjestelmän perusteellinen 
muuttaminen edellyttää uutta teknologiaa, 
johon liittyvät riskit ovat niin suuria ja 
hyödyt niin epävarmoja, etteivät yksityiset 
yritykset voi vastata kaikista tutkimukseen, 
kehittämiseen, demonstrointiin ja 
käyttöönottoon tarvittavista investoinneista. 
Julkisen tuen olisi sen vuoksi oltava 
keskeisessä asemassa yksityisten 
investointien mobilisoinnissa, ja 
eurooppalaiset toimet ja voimavarat olisi 
yhdistettävä saumattomammin ja 
tehokkaammin, jotta voitaisiin kilpailla 
vastaaviin teknologioihin voimakkaasti ja 
johdonmukaisesti investoivien talouksien 
kanssa. Eurooppalaisilla 
teknologiayhteisöillä on tässä suhteessa 
keskeinen asema, sillä ne voivat panna 
koordinoidusti liikkeelle tarvittavia 
tutkimusponnisteluja. Tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavat toimet esitetään 
jäljempänä. Niihin sisältyy energiapolitiikan 
päätöksentekoa tukevaan tietämykseen 
liittyvä erityistoimi, jonka avulla voidaan 
myös vastata esille nouseviin uusiin 
politiikan tarpeisiin. Tällaiset tarpeet voivat 
liittyä esimerkiksi eurooppalaisen 
energiapolitiikan rooliin 
ilmastonmuutokseen liittyvien 
kansainvälisten toimien kehittämisessä tai 
energiansaannin ja hintojen epävakauteen tai 
häiriöihin.

Energiajärjestelmän perusteellinen 
muuttaminen kestäväksi ja älykkääksi 
energiajärjestelmäksi edellyttää uutta 
teknologiaa, johon liittyvät riskit ovat niin 
suuria ja hyödyt niin epävarmoja, etteivät 
yksityiset yritykset voi vastata kaikista 
tutkimukseen, kehittämiseen, 
demonstrointiin ja käyttöönottoon 
tarvittavista investoinneista. Julkisen tuen 
olisi sen vuoksi oltava keskeisessä asemassa 
yksityisten investointien mobilisoinnissa, ja 
eurooppalaiset toimet ja voimavarat olisi 
yhdistettävä saumattomammin ja 
tehokkaammin, jotta voitaisiin kilpailla 
vastaaviin teknologioihin voimakkaasti ja 
johdonmukaisesti investoivien talouksien 
kanssa. Eurooppalaisilla 
teknologiayhteisöillä on tässä suhteessa 
keskeinen asema, sillä ne voivat panna 
koordinoidusti liikkeelle tarvittavia 
tutkimusponnisteluja. Tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavat toimet esitetään 
jäljempänä. Niihin sisältyy energiapolitiikan 
päätöksentekoa tukevaan tietämykseen 
liittyvä erityistoimi, jonka avulla voidaan 
myös vastata esille nouseviin uusiin 
politiikan tarpeisiin. Tällaiset tarpeet voivat 
liittyä esimerkiksi eurooppalaisen 
energiapolitiikan rooliin 
ilmastonmuutokseen liittyvien 
kansainvälisten toimien kehittämisessä tai 
energiansaannin ja hintojen epävakauteen tai 
häiriöihin.

Tarkistus 36
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Toimet, uusi johdantolause ja muutettu alaotsikkojen 

järjestys 

Toimet luetellaan tärkeysjärjestyksessä, ja 
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ne saavat erilliset budjettikohdat.

• Vety ja polttokennot • Energiatehokkuus ja 
energiansäästö

• Uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva sähköntuotanto

• Uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva sähköntuotanto

• Uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva polttoainetuotanto

• Uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva polttoainetuotanto

• Uusiutuvien energialähteiden käyttö 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä

• Uusiutuvien energialähteiden käyttö 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä

• Hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiat päästötöntä 
energiantuotantoa varten

• Älykkäät energiaverkot

• Puhtaat hiiliteknologiat • Energiapolitiikan päätöksentekoa 
tukeva tietämys

• Älykkäät energiaverkot • Vety ja polttokennot

• Energiatehokkuus ja 
energiansäästö

• Hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiat päästötöntä 
energiantuotantoa varten

• Energiapolitiikan päätöksentekoa 
tukeva tietämys

• [Puhtaat hiiliteknologiat]

Perustelu
Etusijalle asetetaan teknologia, jolla Euroopan energiantuotanto muutetaan kestäväksi ja 
varmaksi. Avoimuuden takaamiseksi on myös tärkeää pitää eri toimien budjettikohdat 
toisistaan erillään.

Tarkistus 37
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Toimet, alaotsikko Vety ja polttokennot

Integroitu toiminta, jolla luodaan vankka 
teknologiaperusta EU:n polttokenno- ja 
vetyteollisuuden kilpailukyvylle kiinteiden, 
kannettavien ja liikennesovellusten alalla. 
Vetyä ja polttokennoja käsittelevä 
eurooppalainen teknologiayhteisö edistää 
tätä tointa antamalla ehdotuksen 
integroidusta tutkimus- ja 
käyttöönottostrategiasta.

Integroitu toiminta, jolla luodaan vankka 
teknologiaperusta EU:n polttokenno- ja 
vetyteollisuuden kilpailukyvylle uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön perustuvien
kiinteiden, kannettavien ja 
liikennesovellusten alalla. Vetyä ja 
polttokennoja käsittelevä eurooppalainen 
teknologiayhteisö edistää tätä tointa 
antamalla ehdotuksen integroidusta 
tutkimus- ja käyttöönottostrategiasta. 

Perustelu

EU:n tavoitteen mukaisesti, joka koskee kestävän vetytalouden toteuttamista vuoteen 2050 
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mennessä, tutkimustyössä pitäisi keskittyä vedyn tuottamiseen uusiutuvien energialähteiden 
avulla.

Tarkistus 38
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Toimet, alaotsikko Hiilidioksidin talteenotto- ja 

varastointiteknologiat päästötöntä energiantuotantoa varten

Vähennetään tuntuvasti fossiilisten 
polttoaineiden käytön 
ympäristövaikutuksia; tavoitteena on 
kehittää erittäin tehokkaita ja lähes 
päästöttömiä voimalaitoksia hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioiden 
pohjalta.

Hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikan alan tutkimuksessa 
suuntaudutaan sosiaalisten, taloudellisten, 
oikeudellisten ja ympäristöä koskevien 
kriteerien kehittämiseen teknologiaa 
varten. Niihin kuuluvat myös takeet 
varastoinnin kestävyydestä hiilidioksidin 
koko elinkaaren ajan. Hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointihankkeita 
tarkistetaan ja valvotaan kohdekohtaisesti 
ja tuloksista tiedotetaan 
kokonaisuudessaan yleisölle.

Tarkistus 39
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Toimet, alaotsikko Puhtaat hiiliteknologiat

• Puhtaat hiiliteknologiat Poistetaan.

Tavoitteena on parantaa merkittävästi 
voimalaitosten tehokkuutta ja 
luotettavuutta ja alentaa niiden 
kustannuksia kehittämällä ja 
demonstroimalla puhtaita 
hiilenmuuntamisteknologioita. 

Perustelu

Hiiliteollisuus on erittäin vakavarainen teollisuudenala, ja sen liikevaihto on suuri, joten se 
kykenee itse rahoittamaan puhdasta hiiliteknologiaa koskevan jatkotutkimuksen.

Tarkistus 40
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Toimet, alaotsikko Energiatehokkuus ja 

energiansäästö

Uudet ratkaisut ja teknologiat, joilla 
parannetaan energiatehokkuutta ja lisätään 
energiansäästöä rakennuksissa, palveluissa 

Sellaisten uusien ratkaisujen ja 
tekniikoiden kehittäminen ja demonstrointi, 
joilla parannetaan energiatehokkuutta ja 
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ja teollisuudessa. Tähän sisältyvät 
energiatehokkuutta edistävien strategioiden 
ja teknologioiden integrointi, uusien ja
uusiutuviin energialähteisiin perustuvien 
energiateknologioiden käyttö sekä energian 
kysynnän hallinta. 

lisätään energiansäästöä vähän energiaa 
kuluttavissa, passiivista energiaa 
käyttävissä ja energiaa tuottavissa 
rakennuksissa, palveluissa ja teollisuudessa. 
Tähän sisältyvät energiatehokkuutta 
edistävien strategioiden ja teknologioiden 
integrointi, uusiutuviin ja kestäviin uusiin 
energialähteisiin perustuvien 
energiateknologioiden käyttö sekä energian 
kysynnän hallinta.

Tarkistus 41
Liite I, osa I, aihealue 5 Energia, otsikko Toimet, alaotsikko Energiapolitiikan päätöksentekoa 

tukeva tietämys

Kehitetään välineitä, menetelmiä ja malleja 
energiateknologioihin liittyvien keskeisten 
taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten 
arviointia varten ja esitetään keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kvantifioitavissa olevia 
tavoitteita ja skenaarioita.

Kehitetään välineitä, menetelmiä ja malleja 
energiateknologioihin liittyvien keskeisten 
taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten 
arviointia varten ja esitetään keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kvantifioitavissa olevia 
tavoitteita ja skenaarioita; kehitetään 
poliittisia välineitä, joilla nopeutetaan 
merkittävästi uusien energiatehokkaiden 
välineiden käyttöönottoa, tehostetaan 
energian kysynnän hallintaa ja kehitetään 
uusiutuvien energianlähteiden käyttöön 
perustuvia konsepteja ja tekniikoita.

Tarkistus 42
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Lähtökohdat, 

2 kappale

EU:n tason tutkimusta tarvitaan myös 
kansainvälisten sitoumusten 
noudattamiseksi. Tällaisia sitoumuksia ovat 
muun muassa Kioton pöytäkirja, biologista 
monimuotoisuutta koskeva YK:n 
yleissopimus, vuonna 2002 pidetyn kestävän 
kehityksen huippukokouksen tavoitteet, 
mukaan luettuna EU:n vesialoite, sekä 
osallistuminen hallitustenväliseen 
ilmastonmuutospaneeliin ja kaukokartoitusta 
koskevaan aloitteeseen. Merkittävää 
tutkimustarvetta aiheuttavat myös olemassa 
ja kehitteillä olevat EU:n tason toimet, kuten 

EU:n tason tutkimusta tarvitaan myös 
kansainvälisten sitoumusten 
noudattamiseksi. Tällaisia sitoumuksia ovat 
muun muassa YK:n puitesopimus 
ilmastonmuutoksesta (UNFCCC) sekä 
siihen liitetty Kioton pöytäkirja, biologista 
monimuotoisuutta koskeva YK:n
yleissopimus, vuonna 2002 pidetyn kestävän 
kehityksen huippukokouksen tavoitteet, 
mukaan luettuna EU:n vesialoite, sekä 
osallistuminen hallitustenväliseen 
ilmastonmuutospaneeliin ja kaukokartoitusta 
koskevaan aloitteeseen. Merkittävää 
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kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman ja siihen liittyvien 
teemakohtaisten strategioiden toteuttaminen, 
ympäristöteknologian toimintasuunnitelman 
ja ympäristöä ja terveyttä koskevan 
toimintasuunnitelman toteuttaminen sekä eri 
direktiivien, kuten vesipolitiikan 
puitedirektiivin, täytäntöönpano.

tutkimustarvetta aiheuttavat myös olemassa 
ja kehitteillä olevat EU:n tason toimet, kuten 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman ja siihen liittyvien 
teemakohtaisten strategioiden toteuttaminen, 
ympäristöteknologian toimintasuunnitelman 
ja ympäristöä ja terveyttä koskevan 
toimintasuunnitelman toteuttaminen, 
elohopeaa koskevan yhteisön strategian 
täytäntöönpano sekä eri direktiivien, kuten 
vesipolitiikan puitedirektiivin, 
täytäntöönpano.

Tarkistus 43
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Lähtökohdat, 

3 kappale

EU:n on vahvistettava asemaansa 
ympäristöteknologioiden 
maailmanmarkkinoilla. Näiden 
teknologioiden avulla voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua ja tarjota ekotehokkaita 
ratkaisuja eri mittaluokan 
ympäristöongelmiin sekä suojella 
kulttuuriperintöä. Ympäristövaatimukset 
synnyttävät myös innovaatioita ja voivat 
tarjota liiketoimintamahdollisuuksia. 
Vesihuoltoa ja vedenpuhdistusta sekä 
kemianteollisuuden kestävää kehitystä 
käsittelevät eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ovat todenneet EU:n 
tason toimien tarpeen, ja niiden 
tutkimuslinjaukset on otettu huomioon 
jäljempänä kuvatuissa toimissa. Myös muut 
teknologiayhteisöt (esim. rakentamisen ja 
metsätalouden aloilla) käsittelevät osittain 
ympäristöteknologiaan liittyviä kysymyksiä, 
ja myös niiden näkemykset on otettu 
huomioon.

EU:n on vahvistettava asemaansa 
ympäristöteknologioiden 
maailmanmarkkinoilla. Tällaiset tekniikat 
edistävät kestävää kulutusta ja tuotantoa, ja 
niiden avulla voidaan saavuttaa kestävää 
kasvua ja tarjota ekotehokkaita ratkaisuja eri 
mittaluokan ympäristöongelmiin sekä 
suojella kulttuuriperintöä. 
Ympäristövaatimukset synnyttävät myös 
innovaatioita ja voivat tarjota 
liiketoimintamahdollisuuksia. Vesihuoltoa ja 
vedenpuhdistusta sekä kemianteollisuuden 
kestävää kehitystä käsittelevät 
eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat 
todenneet EU:n tason toimien tarpeen, ja 
niiden tutkimuslinjaukset on otettu 
huomioon jäljempänä kuvatuissa toimissa. 
Myös muut teknologiayhteisöt (esim.
rakentamisen ja metsätalouden aloilla) 
käsittelevät osittain ympäristöteknologiaan 
liittyviä kysymyksiä, ja myös niiden 
näkemykset on otettu huomioon.

Tarkistus 44
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Lähtökohdat, 

3 a kappale (uusi)

Sosiaalis-taloudelliset näkökohdat 
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vaikuttavat ympäristötekniikkojen sekä 
niihin perustuvien sovellusten 
kehittämiseen ja tuontiin markkinoille.  
Toimet liittyvät politiikan ja teknisen 
kehityksen sosiaalis-taloudellisiin 
näkökohtiin, myös tutkimukseen, joka 
kohdistuu siihen, kuinka yhteiskunta 
tuottaa ja kuluttaa, kestävien kulutus- ja 
tuotantomallien saavuttamiseksi.

Tarkistus 45
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit, 2 luetelmakohta

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

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

Tarkistus 46
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit, 3 luetelmakohta

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

– Luonnonuhat: geologisiin uhkiin (esim. 
maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja 
hyökyaallot) ja ilmastoon (esim. myrskyt, 
metsäpalot, kuivuus ja tulvat) liittyvien 
katastrofien ennustamisen ja integroidun 
vaara-, haavoittuvuus- ja riskinarvioinnin 
parantaminen; ennakkovaroitusjärjestelmien 
kehittäminen ja ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioiden parantaminen.
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Tarkistus 47
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Resurssien kestävä hallinta, 1 luetelmakohta

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

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

Tarkistus 48
Liite I, osa I, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 

alaotsikko Resurssien kestävä hallinta, 2 luetelmakohta

– Meriympäristöjen kehitys: ihmisen 
toiminnan vaikutukset meriympäristöön ja 
sen luonnonvaroihin; aluemerien ja 
rannikkoalueiden pilaantuminen ja 
rehevöityminen; syvänmeren ekosysteemit; 
merten biologisen monimuotoisuuden 
kehityssuuntien, ekosysteemien prosessien ja 
merivirtausten arviointi; merenpohjan 
geologia.

– Meriympäristöjen kehitys ja hoito: 
ihmisen toiminnan vaikutukset 
meriympäristöön ja sen luonnonvaroihin; 
aluemerien ja rannikkoalueiden 
pilaantuminen ja rehevöityminen; 
syvänmeren ekosysteemit; merten biologisen 
monimuotoisuuden kehityssuuntien, 
ekosysteemien prosessien ja merivirtausten 
arviointi; merenpohjan geologia.

Tarkistus 49
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Tavoite

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

Tavoitteena on kehittää teknologian ja 
toiminnallisten edistysaskeleiden pohjalta 
integroituja, ”vihreämpiä” ja ”älykkäämpiä” 
yleiseurooppalaisia liikennejärjestelmiä 
kansalaisten ja yhteiskunnan hyödyksi 
ympäristöä ja luonnonvaroja säästäen sekä 
turvata Euroopan teollisuuden saavuttama
kilpailukyky maailmanmarkkinoilla ja 
kehittää sitä edelleen. 
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Tarkistus 50
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Lähtökohdat, 2 kappale

EU:n laajentuminen (joka on kasvattanut 
EU:n pinta-alaa 25 prosentilla ja väkilukua 
20 prosentilla) ja talouskehitys asettavat 
uusia haasteita ihmisten ja tavaroiden 
tehokkaalle, edulliselle ja kestävälle 
kuljetukselle. Liikenteellä on myös suora 
vaikutus muihin merkittäviin politiikan 
aloihin, joita ovat muun muassa kauppa, 
kilpailu, työllisyys, koheesio, energia, 
turvallisuus ja sisämarkkinat. EU:n 
liikennealan on investoitava tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen, jos se haluaa 
säilyttää teknologisen kilpailuedun 
maailmanmarkkinoilla. Euroopan tason 
toimilla voidaan myös edistää teollisuuden 
rakennemuutosta, koko toimitusketjun 
integrointi mukaan luettuna, erityisesti pk-
yrityksissä.

EU:n laajentuminen (joka on kasvattanut 
EU:n pinta-alaa 25 prosentilla ja väkilukua 
20 prosentilla) ja talouskehitys asettavat 
uusia haasteita ihmisten ja tavaroiden 
tehokkaalle, edulliselle ja kestävälle 
kuljetukselle. Liikenteellä on myös suora 
vaikutus muihin merkittäviin politiikan 
aloihin, joita ovat muun muassa kauppa, 
kilpailu, työllisyys, ympäristö, koheesio, 
energia, turvallisuus ja sisämarkkinat. 
Liikenteen kysynnän hallinta on keskeistä 
logistisen ja spatiaalisen suunnittelun 
kannalta. EU:n liikennealan on investoitava 
tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen, 
jos se haluaa säilyttää teknologisen 
kilpailuedun maailmanmarkkinoilla. 
Euroopan tason toimilla voidaan myös 
edistää teollisuuden rakennemuutosta, koko 
toimitusketjun integrointi mukaan luettuna, 
erityisesti pk-yrityksissä.

Tarkistus 51
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimissa tutkimuslinjauksissa tuetaan 
ajatusta, jonka mukaan on tarpeen omaksua 
uusi liikennejärjestelmiin perustuva 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
ajoneuvojen, liikenneverkkojen ja 
liikennepalvelujen käytön välinen 
vuorovaikutus. Tällainen lähestymistapa 
voidaan kehittää ainoastaan Euroopan 
tasolla. TTK-toiminnan kustannukset ovat 
merkittävässä kasvussa kaikilla edellä 
mainituilla osa-alueilla. EU-tason 
yhteistoiminta onkin olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan saavuttaa erilaisten TTK-
toimijoiden kriittinen massa ja vastata 
tutkimustyön mittakaavan ja monialaisuuden 
asettamiin haasteisiin kustannustehokkaalla 
tavalla. Samoin sen avulla voidaan vastata 

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

poliittisiin, teknologisiin ja sosioekonomisiin 
haasteisiin, jotka liittyvät sellaisiin 
kysymyksiin kuten tulevaisuuden ”puhdas ja 
turvallinen ajoneuvo”, liikennemuotojen 
yhteentoimivuus ja yhteensopivuus etenkin 
vesi- ja rautatieliikenteen osalta, 
kohtuuhintaisuus, turvallisuus, kapasiteetti, 
turvatoimet ja ympäristövaikutukset 
laajentuneessa EU:ssa. Myös teknologioiden 
kehittäminen Galileo-järjestelmän ja sen 
sovellusten tueksi on olennaisen tärkeää 
EU:n politiikkojen täytäntöönpanon 
kannalta.

Tarkistus 52
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Lähtökohdat, 4 kappale

Sen lisäksi, että jäljempänä esiteltävät 
aihealueet ja toimet ovat erittäin tärkeitä 
teollisuuden kannalta, niissä otetaan myös 
huomioon poliittisten päätöksentekijöiden 
tarpeet kokonaisvaltaisella tavalla, joka 
kattaa liikennepolitiikan taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristön liittyvät 
näkökohdat. Tukea annetaan myös toimille, 
joilla on tarkoitus vastata nykyisiin ja uusiin 
politiikan tarpeisiin esimerkiksi 
meriliikennepolitiikan kehitykseen liittyen.

Sen lisäksi, että jäljempänä esiteltävät 
aihealueet ja toimet ovat erittäin tärkeitä 
teollisuuden kannalta, niissä otetaan myös 
huomioon poliittisten päätöksentekijöiden 
tarpeet kokonaisvaltaisella tavalla, joka 
kattaa liikennepolitiikan taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristön liittyvät 
näkökohdat. Tukea annetaan myös toimille, 
joilla on tarkoitus vastata nykyisiin ja uusiin 
politiikan tarpeisiin esimerkiksi 
meriliikennepolitiikan kehitykseen tai
yhteisen eurooppalaisen ilmatilan 
luomiseen liittyen.

Tarkistus 53
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, luetelmakohta, 

alaotsikko Ilmailu ja lentoliikenne, 3 luetelmakohta

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

– Asiakkaiden turvallisuuden takaaminen: 
lentoliikenteen kaikkien 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen; ilma-
alusvalikoiman laajentaminen siten, että 
käytössä on runsaasti eri vaihtoehtoja 
laajarunkoisista lentokoneista pienikokoisiin 
aluksiin.
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aluksiin. 

Perustelu

EU:n tutkimusrahoituksen myöntäminen lentoliikenteelle on perusteltua vain siltä osin kuin 
kyse on matkustajien turvallisuudesta.

Tarkistus 54
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko 

Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), otsikko

• Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja 
vesiliikenne)

• Kestävä pintaliikenne (rautatie-, maantie-
ja vesiliikenne)

Perustelu

Otsikon pitäisi sisältää sana ”kestävä”, kuten kuudennessa tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelmassa, koska EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti kestävä kehitys on 
sisällytettävä osaksi muun muassa tutkimus- ja liikennealaa.

Tarkistus 55
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko 

Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 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: 
kestävien, 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.

Tarkistus 56
Liite I, osa I, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko 

Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 3 luetelmakohta
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– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen: innovatiiviset 
liikennejärjestelyt, puhtaat ja turvalliset
ajoneuvot ja saastuttamattomat 
liikennevälineet mukaan luettuina, uudet 
julkisen liikenteen muodot ja 
yksityisliikenteen järkeistäminen, 
viestintäinfrastruktuuri, integroitu 
yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne.

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen: innovatiiviset 
liikennejärjestelyt, vähemmän saastuttavat 
ja turvallisemmat ajoneuvot ja 
saastuttamattomat liikennevälineet mukaan 
luettuina, uudet julkisen liikenteen muodot 
ja/tai joukkoliikennemuodot, joiden 
suhteen keskitytään koko liikenneketjun 
tehokkuuteen (julkiset liikennevälineet / 
joukkoliikennevälineet, auton jakaminen 
tai yhteiskyydit, kävely tai pyöräily), 
liikennepalvelujen saatavuus (myös 
vammaisten, lasten ja ikääntyneiden 
kannalta), yksityisliikenteen järkeistäminen, 
liikennemuotojen välinen yhteensopivuus, 
kysynnän hallinta, viestintäinfrastruktuuri, 
integroitu yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne.

Perustelu

Kaupunkiliikennettä koskevan tutkimuksen tehostamiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota 
koko intermodaaliseen ketjuun. Liikenteen alan tutkimuksessa pitäisi keskittyä voimakkaasti 
muuhun kuin moottoriajoneuvolla tapahtuvaan liikkumiseen, esimerkiksi kävelyyn ja 
pyöräilyyn.

Tarkistus 57
Liite II, aihealue Yhteistyö, rivi 2

Elintarvikkeet, 
maatalous ja 
bioteknologia

(milj. euroa):
2 455

Elintarvikkeet, maatalous 
ja bioteknologia

(milj. euroa):
2 455;

näistä määrärahoista käytetään jopa 
50 prosenttia bioteknologian alan 
hankkeisiin.

Tarkistus 58
Liite II, aihealue Yhteistyö, rivi 5

Energia
(milj. euroa):

2 931 Energia
(milj. euroa):

2 931;
näistä määrärahoista käytetään vähintään 
80 prosenttia energiatehokkuutta ja 
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uusiutuvien energianlähteiden käyttöä 
koskeviin toimiin.

Tarkistus 59
Liite II, aihealue Yhteistyö

Komission teksti
_________________________________

LIITE II: RAHOITUKSEN OHJEELLINEN JAKAUTUMINEN ERI OHJELMIEN 
KESKEN

Rahoitus jaetaan eri ohjelmien kesken seuraavasti (milj. euroa):
Yhteistyö* 44 432

Terveys 8 317
Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia 2 455

Tieto- ja viestintätekniikka 12 670
Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 4 832
Energia 2 931
Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 2 535
Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940
Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 792
Turvallisuus ja avaruus 3 960
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Parlamentin tarkistus
_________________________________

LIITE II: RAHOITUKSEN OHJEELLINEN JAKAUTUMINEN ERI OHJELMIEN 
KESKEN

Rahoitus jaetaan eri ohjelmien kesken seuraavasti (milj. euroa):
Yhteistyö* 47 214

Terveys 9 099
Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia 2 455

Tieto- ja viestintätekniikka 12 670
Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 4 832
Energia 3 931
Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 3 535
Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940
Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 792
Turvallisuus ja avaruus 3 960

Perustelu

Yhteistyön kokonaismäärärahoja korotetaan 2 782 miljoonaa euroa. Summa vastaa 
suuruudeltaan valmistelijan ehdottamaa Euratom-ohjelman määrärahojen leikkausta. 
Otsikkojen Energia ja Ympäristö määrärahoja on korotettu miljardilla eurolla. Otsikon 
Terveys määrärahoja on korotettu 782 miljoonaa euroa.


