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Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston +päätökseksi Euroopan yhteisön 
seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmasta (2007–2013)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0119)1,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 
166 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen parlamentille 
(C6-0099/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot 
(A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Yksityisten investointien 
houkuttelemiseksi aikaisempaa 
tehokkaammin ja sen varmistamiseksi, 
että tutkimuksella ja kehityksellä 
edistetään tehokkaasti Euroopan 
kilpailukykyä, puiteohjelmassa pitäisi 
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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suojaamiseksi tutkimusprosessin 
varhaisessa vaihteessa.

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan unionissa rahoitetun ja toteutetun tutkimus- ja kehitystyön tulokset 
tuottavat tuloja EU:n sisällä. Siksi on varmistettava, että tutkijoiden saavutuksia suojellaan 
tehokkaasti asianmukaisin lainsäädännöllisin keinoin. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 13 kappale

(13) ”Ideat” -osion toimet olisi toteutettava 
Euroopan tutkimusneuvoston johdolla; 
Euroopan tutkimusneuvoston olisi oltava 
suuressa määrin itsenäinen.

(13) ”Ideat” -osion toimet olisi toteutettava 
Euroopan tutkimusneuvoston johdolla; 
Euroopan tutkimusneuvosto on 
oikeudellisesti itsenäinen rakenne, joka 
perustetaan perustamissopimuksen 
171 artiklan nojalla lyhyen 
siirtymävaiheen jälkeen, jonka aikana sitä 
johtaa komissio ja tieteellinen neuvosto.
Euroopan tutkimusneuvoston pitäisi olla 
tilivelvollinen rahoittajilleen mutta 
itsenäinen toiminnassaan ja 
tutkimushankkeiden valinnassa.

Perustelu

Euroopan tutkimusneuvoston asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Federico 
Mayor, ilmaisi selvästi raportissaan, että ”Euroopan tutkimusneuvoston on toimittava 
itsenäisenä elimenä, jonka perusasiantuntijat ovat peräisin kansainvälisestä tiedeyhteisöstä. 
Tiedeyhteisön kykyä itsenäiseen hallinnointiin on sekä edullista että tarpeellista hyödyntää. 
Se on erityisen tärkeää sikäli, että se auttaa Euroopan tutkimusneuvostoa saavuttamaan 
luottamusta ja uskottavuutta tiedeyhteisössä ja laajalti yhteiskunnassa.” Euroopan 
parlamentti tukee täysin tätä suositusta ja katsoo vakaasti, että tällainen itsenäisyys voidaan 
saavuttaa vain, jos sekä tieteelliset päätökset että hallinto ovat aidosti riippumattomia 
Euroopan komissiosta, neuvostosta ja parlamentista. Siispä Euroopan tutkimusneuvosto 
pitäisi perustaa EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla.

Lisäksi Euroopan tutkimusneuvoston täytyy olla tilivelvollinen Euroopan unionille ja muille 
rahoittajille sekä sen saamien ja jakamien varojen että sen rahoitusperiaatteiden, 
ensisijaisten tavoitteiden ja toimien suhteen.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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(18 a) Seitsemännen puiteohjelman pitäisi 
auttaa tuottamaan vastavuoroista 
synergiaa kilpailukykyä ja innovaatioita 
koskevan ohjelman, rakennerahastojen ja 
muiden yhteisön ohjelmien kanssa, ja 
näiden ohjelmien pitäisi täydentää 
toisiaan.

Perustelu

Tällä tavoin voitettaisiin yksi Euroopan merkittävimmistä heikkouksista, ns. ”eurooppalainen 
paradoksi”, joka merkitsee sitä, että hankittua tieteellistä huippuosaamista ei kyetä 
muuntamaan innovaatioiksi ja kaupallisiksi tuotteiksi. Siksi pitäisi pyrkiä yhdentämään 
seitsemäs puiteohjelma, rakennerahastot, kilpailukykyä ja innovaatioita koskeva ohjelma sekä 
muut ohjelmat.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

(18 b) Eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
ja yhteiset teknologia-aloitteet ovat 
erityisen tärkeitä teollisen tutkimuksen 
kannalta. Eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt ovat Euroopan 
kilpailukykyä edistävä yleinen väline.

Perustelu

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt auttavat saavuttamaan Barcelonan tavoitteen, jonka 
mukaan tutkimukseen käytettävästä summasta – joka on 3 prosenttia bruttokansantuotteesta –
kaksi kolmasosaa olisi peräisin yksityisiltä sijoittajilta. Kun teknologiayhteisöt ovat kypsyneet 
riittävästi, niiden pitäisi voida käynnistää niiden tutkimusalojen joitakin näkökohtia koskevia 
yhteisiä teknologia-aloitteita.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

(18 c) Liike-elämän osallistuminen sekä 
tieteellisen osaamisen ja teknisten taitojen 
hyödyntäminen ovat merkittäviä seikkoja, 
joilla varmistetaan, että puiteohjelma 
tukee Lissabonin ohjelmaa ja synnyttää 
kasvua ja uusia työpaikkoja.
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Perustelu

Tällä tavoin voitettaisiin yksi Euroopan merkittävimmistä heikkouksista, ns. ”eurooppalainen 
paradoksi”, joka merkitsee sitä, että hankittua tieteellistä huippuosaamista ei kyetä 
muuntamaan innovaatioiksi ja kaupallisiksi tuotteiksi. Siksi pitäisi pyrkiä yhdentämään 
seitsemäs puiteohjelma sekä kilpailukykyä ja innovaatioita koskevat ohjelmat.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 20 kappale

20) Kuudennen puiteohjelman uusien 
toteutusvälineiden käyttöä koskevan 
välivaiheen tarkastelun sekä puiteohjelman 
viisivuotisarvioinnin pohjalta on määritelty 
uusi lähestymistapa, jonka avulla on määrä 
saavuttaa EU:n tutkimuspolitiikan 
poliittiset tavoitteet entistä helpommin, 
tehokkaammin ja joustavammin. Tätä 
silmällä pitäen rahoitusjärjestelyjä, joita 
käytetään – yksin tai yhdistelminä – eri 
toimien tukemiseksi, olisi oltava entistä 
vähemmän, ja niiden olisi oltava entistä 
yksinkertaisempia sekä joustavammin ja 
vapaammin käytettävissä.

20) Kuudennen puiteohjelman uusien 
toteutusvälineiden käyttöä koskevan 
välivaiheen tarkastelun sekä puiteohjelman 
viisivuotisarvioinnin pohjalta on määritelty 
uusi lähestymistapa, jonka avulla on määrä 
saavuttaa EU:n tutkimuspolitiikan 
poliittiset tavoitteet entistä helpommin, 
tehokkaammin ja joustavammin. Tätä 
silmällä pitäen rahoitusjärjestelyjä, joita 
käytetään – yksin tai yhdistelminä – eri 
toimien tukemiseksi, olisi oltava entistä 
vähemmän, ja niiden olisi oltava entistä 
yksinkertaisempia sekä joustavammin ja 
vapaammin käytettävissä, ja osallistujille 
pitäisi antaa aikaisempaa suurempi 
hallinnollinen itsemääräämisoikeus.

Perustelu

Rahoitusjärjestelyjen yksinkertaistaminen on epäilemättä tarpeen puiteohjelmaan 
osallistujien määrän lisäämiseksi erityisesti, kun kyse on pienistä ryhmittymistä ja pk-
yrityksistä. Asia koskee tutkimustoimien kaikkia vaiheita ehdotuksen jättämisestä hankkeen 
johtamiseen saakka. Tätä varten osanottajien pitäisi voida valita useista eri vaihtoehdoista, 
joista sovittaisiin komission kanssa, siltä osin kuin kyse on tutkimuksen hallinnollisesta ja 
tieteellisestä johtamisesta, ja edellyttäen, että tilivelvollisuuden hoitaminen varmistetaan.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

(24 a) Puiteohjelma on keskeinen 
Lissabonin strategisen tavoitteen 
saavuttamiseksi; tavoitteen mukaan 
Euroopasta on tultava maailman 
kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon 
perustuva talous. Osaamisen kolmion –
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin 
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– tunnustetaan olevan tärkein väline 
tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

(25 a) Erityistä huomiota kiinnitetään 
nuoriin tutkijoihin heidän tieteellisen 
uransa helpottamiseksi heidän elämänsä 
tuottavimmassa vaiheessa. Nuorista 
tutkijoista pitäisikin tulla Euroopan 
tieteen suurin liikkeellepaneva voima. 
Asiaan liittyviä konkreettisia toimenpiteitä 
pitäisi toteuttaa osana puiteohjelman 
Yhteistyö-, Ideat- ja Ihmiset-
erityisohjelmien kaikkia toimia.

Perustelu

Saavuttaakseen 3 prosentin tutkimuspanosta koskevan tavoitteen Eurooppa tarvitsee 700 000 
nuorta tutkijaa vuoteen 2010 mennessä. Ehdotuksessa mainittu nuorten tutkijoiden tukeminen 
jää pelkäksi julistukseksi. Asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja on toteutettava sitä 
koskevia erityistoimia, joissa otetaan huomioon tuleva, eurooppalaissyntyisiä tutkijoita 
koskeva merkittävä tutkijapula ja joilla luodaan houkuttelevat ja kilpailukykyiset olosuhteet 
eri puolilta maailmaa saapuville nuorille tutkijoille ja parannetaan Euroopan 
tutkimusjärjestelmän kilpailukykyä. EU:n rahoituksella pitäisi tukea lahjakkaimpia nuoria 
tutkijoita tohtorinväitöskirjaansa laativien opiskelijoiden määrän nostamiseksi ja aivoviennin 
hidastamiseksi.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

(28 a) Menettelyjen yksinkertaistaminen 
ja osanottajien osallistumisen 
helpottaminen ovat tavoitteita, jotka 
muodostavat keskeisen osan tätä 
puiteohjelmaa ja sen toteutusta.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

(29 a) Komission ehdottamien, 
liikkuvuutta ja pk-yrityksiä koskevia 
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erityisiä tukitoimia hallinnoivien uusien 
toimeenpanovirastojen tehtävät ja 
velvollisuudet määritellään selvästi 
osallistumista koskevissa säännöissä.

Perustelu

Vaarana on, että hankkeeseen osallistuvien toimielinten välille syntyy niiden toimivaltaa 
koskeva ristiriita. Euroopan parlamentti arvioi kriittisesti virastojen jatkokehitystä.

Tarkistus 11
2 artiklan 2 kohdan i alakohta

(i) Turvallisuus ja avaruus. (i) Turvallisuus;

Perustelu

Koska avaruuden ja turvallisuuden välillä ei ole useita ilmeisiä yhtymäkohtia, niitä on 
käsiteltävä toisistaan erillisinä aiheina. 

Tarkistus 12
2 artiklan 2 kohdan i a alakohta (uusi)

i a) Avaruus.

Perustelu

Koska avaruuden ja turvallisuuden välillä ei ole useita ilmeisiä yhtymäkohtia, niitä on 
käsiteltävä toisistaan erillisinä aiheina.

Tarkistus 13
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. Komission on seurattava jatkuvasti ja 
järjestelmällisesti puiteohjelman ja sen 
erityisohjelmien toteuttamista sekä 
raportoitava seurannan tuloksista ja 
levitettävä niitä. Komissio tekee kahdesti 
ohjelman aikana, vuonna 2009 ja 
vuonna 2011, ulkopuolisten 
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asiantuntijoiden avustuksella tästä 
puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
väliarvioinnin, joka perustuu kuudennen 
puiteohjelman jälkiarviointiin. 
Arvioinnissa tarkastellaan käynnissä 
olevien tutkimustoimien laatua, niiden 
toteutuksen ja hallinnoinnin laatua sekä 
edistymistä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Uusien toimien ja 
rakenteiden, erityisesti Euroopan 
tutkimusneuvoston ja yhteisten 
teknologia-aloitteiden tehokkuutta 
koskevat tulokset esitellään Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
Alueiden komitealle.

Perustelu

Seitsemännessä puiteohjelmassa on mukana monia uusia tekijöitä. Niiden toimivuutta on 
seurattava ja niitä on tarkistettava seitsenvuotisen kauden aikana. Aikaisempien nelivuotisten 
puiteohjelmien aikana tehtiin yksi väliarviointi, joten vaatimus kahdesta arvioinnista 
seitsemän vuoden aikana on kohtuullinen. Lisäksi se, että mukana on useita uusia välineitä, 
joiden lopullista muotoa ei ole määritetty (esimerkiksi Euroopan tutkimusneuvosto, 
toimeenpanovirastot ja yhteiset teknologia-aloitteet), edellyttää, että arviointi tehdään 
varhaisemmassa vaiheessa, jotta voidaan tehdä korjauksia ja muutoksia.

Tarkistus 14
Liite I, 1 kappale

Seitsemännen puiteohjelman toteutuksella 
pyritään perustamissopimuksen 
163 artiklan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin 
ja edesautetaan eurooppalaisen 
tutkimusalueen varaan rakentuvan 
osaamisyhteiskunnan aikaansaamista.
Ohjelman tarkoituksena on lujittaa 
huippuosaamista tieteellisen ja 
teknologisen tutkimuksen aloilla 
toteuttamalla yhteistyöhön, ideoihin, 
ihmisiin ja valmiuksiin keskittyvät neljä 
ohjelmaa.

Seitsemännen puiteohjelman toteutuksella 
pyritään perustamissopimuksen 
163 artiklan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin 
ja edesautetaan eurooppalaisen 
tutkimusalueen varaan rakentuvan 
osaamisyhteiskunnan aikaansaamista.
Puiteohjelmassa tuetaan kahta strategista 
toimintalinjaa:

– perus- /pioneeritutkimuksen 
kehittäminen
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– soveltavan tutkimuksen kehittäminen 
tiiviissä yhteistyössä kilpailukykyä ja 
innovaatioita koskevan ohjelman kanssa 
Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

Euroopan tiedeneuvosto perustetaan 
ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi, 
ja se vastaa perustutkimukseen liittyvien 
EU:n toimenpiteiden toteuttamisesta.

Toinen tavoite toteutetaan liittämällä 
tutkimusvaihe tiiviimmin 
demonstrointivaiheeseen ja 
kaupallistamisvaiheeseen, joista 
jälkimmäinen kuuluu innovaatioita 
koskevan ohjelman alaan. Pk-yritysten 
erityinen asema otetaan asianmukaisesti 
huomioon erityistoimenpiteissä.

Eurooppalaisilla teknologiayhteisöillä on 
merkittävä asema Euroopan 
tutkimusalueen kehittämisen ja 
Lissabonin strategian edistämisen 
kannalta. Puiteohjelma lujittaa 
huippuosaamista tieteellisen ja 
teknologisen tutkimuksen aloilla 
toteuttamalla yhteistyöhön, ideoihin, 
ihmisiin ja valmiuksiin keskittyvät neljä 
erityisohjelmaa.

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman tavoitteet ja toimet on tuotava selvästi esiin. Seitsemännellä 
puiteohjelmalla pyritään antamaan tutkimukselle ”siivet” ja laajentamaan toiminta-alaa: 
toisaalta kyse on perustutkimuksesta ja pioneeritutkimuksesta – toisaalta taas soveltavasta 
tutkimuksesta, demonstroinnista sekä tutkimuksen ja innovointitoimien keskinäisestä 
lähentämisestä.

Euroopan teollisuutta, erityisesti pk-yrityksiä, on tuettava tehokkaasti. Euroopan teknologia-
aloitteet ovat keskeinen ja strateginen osa tätä tukea. Kuitenkin on olemassa vaara, että 
seitsemänteen puiteohjelmaan otetaan liian laajoja aloitteita ja pk-yritykset unohdetaan. 
Tästä on jo havaittavissa joitakin oireita: esimerkiksi CRAFT-hankkeista onnistuu noin 
10 prosenttia. Erityiset toimenpiteet ovatkin siis todella tarpeen.

Tarkistus 15
Liite I, 1 a kappale (uusi)
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Ottaen huomioon henkilöstökustannusten 
erot Euroopan pitäisi tutkia perin pohjin 
mahdollisuutta toteuttaa parempaa 
tutkimusta halvempaan hintaan. Vaikka 
tieteellinen erityisosaaminen onkin 
tärkein arviointikriteeri valittaessa 
puiteohjelmasta rahoitettavia toimia, 
kustannustehokkuuteen liittyvät 
näkökohdat otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon.

Perustelu

Ohjelman tulosten maksimoimiseksi on käytettävä kaikki keinot. Euroopan tutkimusalueen 
rakentaminen edellyttää, että tutkimuksessa on mukana kumppaneita eri maista ja eri alueilta 
– sekä ns. ydinmaista että vähemmän kehittyneistä maista, myös lähentymisalueilta. Tämä tuo 
hankkeisiin eurooppalaisen lisäarvon luomiseen liittyvän uuden ulottuvuuden ja takaa 
kumppaneiden yhtäläisen osallistumisen ja kokonaisvaltaisen mukaan ottamisen.

Tarkistus 16
Liite I, osa I Yhteistyö, 3 kappale, johdanto-osa

EU:n toimia toteutetaan seuraavilla 
yhdeksällä aihe-alueella:

EU:n toimia toteutetaan seuraavilla 
kymmenellä aihe-alueella:

Perustelu

Tarkistus johtuu ”Turvallisuus ja avaruus” -aiheen jakamisesta kahdeksi eri aiheeksi.

Tarkistus 17
Liite I, osa I Yhteistyö, 3 kappale, 9 kohta

(9) Turvallisuus ja avaruus. (9) Turvallisuus
(9 a) Avaruus.

Perustelu

Tarkistus johtuu ”Turvallisuus ja avaruus” -aiheen jakamisesta kahdeksi eri aiheeksi.

Tarkistus 18
Liite I, osa I Yhteistyö, 5 kappale

Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin 
tieteellisiin painopistealoihin, joiden 
aiheet sijoittuvat useille eri aihealueille. 

Erityistä huomiota kiinnitetään tehokkaan 
koordinoinnin varmistamiseen eri 
aihealueiden sekä moniin eri
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Tällaisia voivat olla muun muassa 
meritieteet ja -teknologiat.

aihealueisiin liittyvien tieteellisten alojen 
välillä.

Perustelu

Monialaisuuden vuoksi tarvitaan erityisiä yhteisiä ehdotuspyyntöjä tai erityistoimia, jotka 
käsittävät useita tutkimusaihealueita.

Tarkistus 19
Liite I, osa I Yhteistyö, 8 a kappale (uusi)

Jotta eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
olisivat menestys, on äärimmäisen 
tärkeää, että rahoituslaitokset sitoutuvat 
hankkeeseen, koska markkinakelpoisuus 
ja riskipääoman saatavuus ovat 
merkittävimpiä seikkoja tutkimuksen ja 
innovoinnin lähentämisen kannalta.

Euroopan teknologiayhteisöt luovat 
suotuisat olosuhteet yksittäisille 
yrityksille, jotta nämä voivat investoida 
erityisiin tutkimushankkeisiin 
parantaakseen kilpailukykyään,
ja näin ne tekevät mahdollistavat nopean 
edistyksen yhteisvaikutuksessa 
tuoteinnovoinnin kanssa. Nämä 
tutkimushankkeet ovat kilpailuhenkisiä, 
ja ne voivat saada rahoitusta 
puiteohjelmasta sekä rakennerahastoista, 
kilpailua ja innovaatioita koskevan 
ohjelman rahastoista ja aluerahastoista. 
Euroopan teknologiayhteisöjen pitäisi 
hyödyntää kattavaa kokemusta, jota 
EUREKAn klusterit ovat hankkineet; 
klusterit ovat myötävaikuttaneet 
menestyksekkäästi strategisten 
tutkimusalueiden kasvuun Euroopassa.
Pk-yritykset otetaan asianmukaisesti 
mukaan teknologiayhteisöjen 
päätöksentekomenettelyihin.
”Sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin 
kysymyksiin keskittyvä eurooppalainen 
innovaatioyhteisö” kokoaa yhteen voittoa 
tavoittelemattomat kansalaisjärjestöt, 
tutkimuslaitokset ja Euroopan 
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sääntelyviranomaiset.

Perustelu

Koska eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat uusia yksikköjä, niiden pitäisi voida käyttää 
hyväkseen sellaisten toimijoiden kokemuksia, jotka ovat osallistuneet samantyyppiseen 
toimintaan, ja hakea rahoitusta useasta eri lähteestä. Pk-yritysten osallistuminen ja tehtävä 
pitäisi varmistaa, jotta niitä voidaan kannustaa osallistumaan hankkeisiin ja jotta niiden 
osallistumista hankkeisiin voidaan helpottaa.

”Sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin keskittyvän eurooppalaisen 
innovaatioyhteisön” pitäisi täydentää teknologiaan suuntautuneiden yhteisöjen toimia, sillä 
tätä tärkeää aluetta ei saa jättää tutkimuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 20
Liite I, osa I Yhteistyö, 8 kappale

Yhdeksään aihealueeseen sisältyy myös 
tutkimusta, joka on tarpeen EU:n politiikan 
laatimiseksi, toteuttamiseksi ja 
arvioimiseksi muun muassa terveyden, 
turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
energiahuollon, ympäristön, kehitysavun, 
kalastuksen, meriasioiden, maatalouden, 
eläinten hyvinvoinnin, liikenteen, 
koulutuksen, työllisyyden, sosiaaliasioiden, 
koheesion sekä oikeus- ja sisäasioiden 
aloilla. Niin ikään ne käsittävät 
esinormatiivista ja normien laadintaan 
liittyvää tutkimusta, jota tarvitaan 
standardien laadun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi.

Kymmeneen aihealueeseen sisältyy myös 
tutkimusta, joka on tarpeen EU:n politiikan 
laatimiseksi, toteuttamiseksi ja 
arvioimiseksi muun muassa terveyden, 
turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
energiahuollon, ympäristön, kehitysavun, 
kalastuksen, meriasioiden, maatalouden, 
eläinten hyvinvoinnin, liikenteen, 
koulutuksen, työllisyyden, sosiaaliasioiden, 
koheesion sekä oikeus- ja sisäasioiden 
aloilla. Niin ikään ne käsittävät 
esinormatiivista ja normien laadintaan 
liittyvää tutkimusta, jota tarvitaan 
standardien laadun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi.

Perustelu

Tarkistus johtuu ”Turvallisuus ja avaruus” -aiheen jakamisesta kahdeksi eri aiheeksi.

Tieto- ja viestintäteknologia liittyy kaikkiin muihin alueisiin, eikä sitä voida siksi sulkea 
näiden politiikan alojen ulkopuolelle.

Tarkistus 21
Liite I, osa I Yhteistyö, 10 kappale

Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja tutkimustulosten siirtoa 
muun muassa päätöksentekijöiden 

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

käyttöön, jotta tieto EU:ssa tehtävän 
tutkimuksen tuloksista leviäisi paremmin ja 
tuloksia hyödynnettäisiin tehokkaammin. 
Tähän pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumistoimia, seminaareja ja muita 
tapahtumia, käyttämällä apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita sekä ylläpitämällä tiedotus-
ja sähköisiä palveluja, erityisesti CORDIS-
sivustoa. Innovointia tukevia toimia 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovaatioita 
koskevassa ohjelmassa. Erityisesti 
varmistetaan, että pk-yritykset osallistuvat 
riittävästi valtioiden väliseen 
yhteistyöhön. Siksi Yhteistyö-ohjelman 
kunkin aihealueen kohdalla toteutetaan 
konkreettisia toimenpiteitä, kuten 
pk-yrityksille suunnattuja erityisiä 
ehdotuspyyntöjä, ”kansallisia 
tutkimuspalkintoja” ja pk-yritysten 
osallistumista helpottavia tukitoimia. 
Jotta käytettävissä olevia resursseja 
käytettäisiin parhaalla mahdollisella 
tavalla, lisäperusteeksi otetaan 
kustannustehokkuus, jotta voidaan 
varmistaa, että toimiin kohdennetaan 
paras mahdollinen määrä varoja. 
Sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
liittyviin näkökohtiin sekä nuorten 
tutkijoiden osallistumisen helpottamiseen 
kiinnitetään huomiota kaikilla 
tutkimusalueilla. Lisäksi tukea annetaan 
aloitteille, joiden tavoitteena on saada 
aikaan tieteellisiä kysymyksiä ja 
tutkimustuloksia koskevaa vuoropuhelua 
tiedeyhteisön ulkopuolisen suuren yleisön 
kanssa. Niin ikään tuetaan tiedeviestinnän 
ja -kasvatuksen alalla toteutettavia toimia. 
Toimissa otetaan huomioon eettiset 
periaatteet sekä sukupuolinäkökohdat.

Perustelu

Euroopan tutkimusalueen kehittämistä pitäisi tukea enemmän, ja seitsemännen puiteohjelman 
toimien tuloksista pitäisi tiedottaa paremmin kansallisesti.

Esteet pk-yritysten osallistumiselle seitsemänteen puiteohjelmaan ovat edelleen merkittäviä. 
Niiden osallistumista pitäisi helpottaa lukuisin toimenpitein.

Hankkeen laatu on aina tärkein peruste, mutta kustannustehokkuus voisi olla lisäetu, jolla 
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ohjelman tulokset maksimoidaan. Tämä tuo hankkeisiin eurooppalaisen lisäarvon luomiseen 
liittyvän uuden ulottuvuuden ja takaa kumppaneiden – myös lähentymisalueiden 
kumppaneiden – yhtäläisen osallistumisen ja kokonaisvaltaisen mukaan ottamisen.

Nuoret tutkijat eivät ole vielä saaneet riittävästi tukea puiteohjelmista. Näiden molempien 
asioiden – naisten ja nuorten tutkijoiden osallistumisen lisäämisen – pitäisi olla kaikkia 
toimia koskevia tärkeitä monialaisia aiheita.

Tarkistus 22
Liite I, osa I Yhteistyö, 10 a kappale (uusi)

Koska puiteohjelmasta rahoitetaan 
monenlaista toimintaa, toimia on tarpeen 
yhdentää ja koordinoida kunnolla. 
Pirstoutumisen ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi sekä kansallisten ja 
alueellisten toimien merkittävän 
yhdentämisen varmistamiseksi 
huippuosaamisen verkostojen tehtäviä 
laajennetaan. Jotta toimenpiteiden 
yhdentäminen onnistuisi, on tärkeää, että 
eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
säilyttävät läheiset yhteydet kansallisiin 
tutkimusohjelmiin ja -aloitteisiin, 
esimerkiksi kansallisiin 
teknologiayhteisöihin, synergian 
luomiseksi uuden, kehittyneen 
teknologian kehittämiseen.

Perustelu

Seitsemäs puiteohjelma tuo mukanaan monia uusia välineitä, kuten Euroopan 
tutkimusneuvoston, teknologiayhteisöt, yhteiset teknologia-aloitteet, laajat 
tutkimusyhteistyöhankkeet, laajat kansalliset tutkimusohjelmat, joita ERA-Net koordinoi, 
laajan infrastruktuurin, yhteisen tutkimuskeskuksen toimenpiteet ja Euratom-ohjelman, ja 
niiden tuloksia saattaa heikentää pirstoutuminen, päällekkäisyys ja yhdentämisen puute. Ei 
ole selvää, kuinka nämä erilliset ohjelmat vaikuttavat toisiinsa. Ei ole myöskään selvää, 
kuinka eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten toimien yhdentäminen varmistetaan. Yksi 
mahdollinen ratkaisu olisi laajentaa huippuosaamisen verkostojen tehtäviä siten, että niille 
annettaisiin lisää koordinointi- ja yhdentämistehtäviä. 

Tarkistus 23
Liite I, osa I Yhteistyö, alaotsikko Tutkimusyhteistyö, 1 a kappale (uusi)

Euroopan tutkimusalueen kehittämisen 
tukemiseksi, tutkimustyön pirstoutumisen 
ja päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä 
Yhteistyö-ohjelman, puiteohjelman 
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muiden erityisohjelmien ja muun 
kansallisen tai alueellisen tutkimuksen 
osana toteutettavien hankkeiden ja 
aloitteiden välisen koordinoinnin 
tehostamiseksi huippuosaamisen 
verkostojen vastuualueeseen lisätään 
uusia verkostoitumis- ja 
yhdentämistehtäviä.

Perustelu

Huippuosaamisen verkostojen, jotka on toistaiseksi kohdennettu virtuaalisten 
tutkimuslaitosten luomiseen ja ”ydinryhmän” toimenpiteiden yhdentämiseen, pitäisi olla 
luonteeltaan avoimempia, ja niiden pitäisi verkostoitua teknologiayhteisöjen, ERA-Netin 
yhteisten teknologia-aloitteiden sekä niiden alaa koskevien muiden aloitteiden kanssa, jotta 
niistä kehittyisi ”tutkimusverkostoja”. Tämä tarkoittaa sitä, että ne lisäisivät omalta osaltaan 
tiedon vaihtoa, yhteisten aloitteiden käynnistämistä sekä tutkimustoimien ja kaupallisten 
toimien tehokasta yhdentämistä.

Tarkistus 24
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Tutkimusyhteistyö, 2 kappale

Tutkimusyhteistyötä tuetaan erilaisin 
rahoitusjärjestelyin: rahoitusta voidaan 
antaa yhteistyöhankkeille, 
huippuosaamisen verkostoille sekä 
koordinointi- ja tukitoimille (ks. liite III).

Tutkimusyhteistyötä tuetaan erilaisin 
rahoitusjärjestelyin: rahoitusta voidaan 
antaa yhteistyöhankkeille, 
huippuosaamisen verkostoille sekä 
koordinointi- ja tukitoimille (ks. liite III).

Yhteistyöhankkeiden pitäisi sisältää 
tutkimus- ja demonstrointitoimia, jotka 
veisivät tulokset kohti markkinoita ja 
liittäisivät tämän toimintalinjan 
kilpailukykyä ja innovaatioita koskevan 
ohjelman tarjoamiin välineisiin. 

Tarkistus 25
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Yhteiset teknologia-aloitteet, 2 kappale, johdanto-osa

Määritettäessä mahdollisia yhteisiä 
teknologia-aloitteita sovelletaan tiettyjä 
perusteita, joita ovat: 

Määritettäessä mahdollisia yhteisiä 
teknologia-aloitteita sovelletaan avointa 
arviointimenettelyä ja tiettyjä avoimia 
perusteita, joita ovat: 

Perustelu

Avoimella arviointimenettelyllä varmistetaan, että kun teknologiayhteisöt ovat kypsyneet 
riittävästi, niiden pitäisi voida käynnistää niiden tutkimusalojen joitakin näkökohtia koskevia 
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yhteisiä teknologia-aloitteita.

Tarkistus 26
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Yhteiset teknologia-aloitteet, 2 kappale, 1 luetelmakohta

– Euroopan tason toimenpiteistä saatava 
lisäarvo

– Euroopan tason toimenpiteistä saatava 
lisäarvo, jota mitataan muun muassa 
kustannustehokkuuden muodossa

Perustelu

Ohjelman tulosten maksimoimiseksi on käytettävä kaikki keinot. Euroopan tutkimusalueen 
rakentaminen edellyttää, että tutkimuksessa on mukana kumppaneita eri maista ja eri alueilta 
– sekä ns. ydinmaista että vähemmän kehittyneistä maista, myös lähentymisalueilta. Tämä tuo 
hankkeisiin eurooppalaisen lisäarvon luomiseen liittyvän uuden ulottuvuuden ja takaa 
kumppaneiden yhtäläisen osallistumisen ja kokonaisvaltaisen mukaan ottamisen.

Tarkistus 27
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Yhteiset teknologia-aloitteet, 2 kappale, 1 a luetelmakohta 

(uusi)

– eurooppalaisen ulottuvuuden 
voimakkuus, mukaan luettuna 
pk-yritysten osallistumisaste

Perustelu

Yhteisillä teknologia-aloitteilla pitäisi todella olla eurooppalainen ulottuvuus, ja niiden 
pitäisi ottaa käyttöön kaikkia jäsenvaltioita hyödyttävää teknologiaa sekä edistää ja levittää 
uutta teknologiaa, sillä tällainen tasapainoinen osallistuminen (lähentymisalueet mukaan 
luettuina) on tarpeen, kuten myös pk-yritysten tai niiden yhdistysten osallistuminen.

Tarkistus 28
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Yhteiset teknologia-aloitteet, 2 kappale, 7 a luetelmakohta 

(uusi)

– yksityiseltä julkiselle sektorille ja 
julkiselta yksityiselle sektorille 
siirtyneiden tutkijoiden määrä sekä 
koulutusohjelmien laatu

Perustelu

Yhteisten teknologia-aloitteiden pitäisi edistää tutkijoiden liikkumista yksityiseltä sektorilta 
julkiselle sektorille ja päinvastoin.
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Tarkistus 29
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Yhteiset teknologia-aloitteet, 3 kappale

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

Ottaen huomioon, että yhteisten 
teknologia-aloitteiden soveltamisala on 
laaja ja että ne ovat erityisen 
monimutkaisia, on pyrittävä todella 
varmistamaan, että ne toimivat avoimesti 
huippuosaamista, kustannustehokkuutta 
ja kilpailua koskevien periaatteiden 
mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään 
siihen, miten hyvin yhteiset teknologia-
aloitteet ovat kaiken kaikkiaan 
sopusoinnussa ja koordinoituja samoilla 
aloilla toteutettavien kansallisten ohjelmien 
ja hankkeiden kanssa.

Perustelu

Yhteisillä teknologia-aloitteilla pitäisi todella olla eurooppalainen ulottuvuus, ja niiden 
pitäisi ottaa käyttöön kaikkia jäsenvaltioita hyödyttävää teknologiaa sekä edistää ja levittää 
uutta teknologiaa, tasapainoisen osallistumisen lisäämiseksi (lähentymisalueet mukaan 
luettuina).

Tarkistus 30
Liite I, I Yhteistyö, otsikko Koordinointi suhteessa muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin, 

2 kappale, 2 luetelmakohta

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

– tietyissä tapauksissa antamalla EU:n 
lisärahoitusta niille osallistujille, jotka 
keskittävät resurssinsa kansallisten ja 
alueellisten ohjelmiensa välisiä yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä varten (”ERA-NET-
PLUS”).

Perustelu

EU:n ylimääräisestä taloudellisesta tuesta ERA-NET PLUS -järjestelmälle ei saisi tulla uusi 
tukimuoto kansalliselle tutkimukselle. Tukea pitäisi myöntää vain tietyissä tapauksissa 
sellaisille ERA-NET PLUS -aloitteille, joihin liittyy todella eurooppalainen ulottuvuus ja 
jotka liittyvät seitsemännen puiteohjelman muuhun toimintaan.

Tarkistus 31
Liite I, I Yhteistyö, otsikko Koordinointi suhteessa muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin, 
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2 kappale, 2 a luetelmakohta (uusi)

– tietyissä tapauksissa menestyksekkään 
ERA-STAR-yhteistyösuunnitelman 
soveltaminen Euroopan alueiden sekä 
keskikokoisten jäsenvaltioiden välillä 
pitkän aikavälin ohjelmien, kuten 
ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän 
(GMES), hallinnointiin

Perustelu

ERA-STAR on ERA-NET-hanke, jossa Euroopan alueet sekä pienet ja keskikokoiset 
jäsenvaltiot tekevät keskenään yhteistyötä lupaavina pidetyillä tavoilla. Tämä suunnitelma 
soveltuu erityisesti sellaisten ohjelmien kuin GMES:n hallinnointiin, joissa Euroopan 
alueiden tarpeet on otettava asiamukaisesti huomioon.

Tarkistus 32
Liite I, I Yhteistyö, otsikko Koordinointi suhteessa muihin kuin yhteisön tutkimusohjelmiin, 

3 kappale, johdanto-osa

Yhteisön osallistuminen yhteisesti 
toteutettaviin kansallisiin 
tutkimusohjelmiin perustamissopimuksen 
169 artiklan nojalla on erityisen tärkeää 
laajamittaisessa eurooppalaisessa 
yhteistyössä, jota jäsenvaltiot, joilla on 
yhteisiä tarpeita ja/tai intressejä, toteuttavat 
eri kokoonpanoissa (”vaihtelevan 
geometrian” periaatteen mukaisesti). 
Tällaisia 169 artiklan nojalla toteutettavia 
toimia – joihin voi liittyä yhteistyötä 
valtioiden välisten ohjelmien kanssa –
käynnistetään aloilla, jotka määritetään 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa seuraavia perusteita soveltaen:

Yhteisön osallistuminen yhteisesti 
toteutettaviin kansallisiin 
tutkimusohjelmiin perustamissopimuksen 
169 artiklan nojalla on erityisen tärkeää 
laajamittaisessa eurooppalaisessa 
yhteistyössä, jota jäsenvaltiot, joilla on 
yhteisiä tarpeita ja/tai intressejä, toteuttavat 
eri kokoonpanoissa (”vaihtelevan 
geometrian” periaatteen mukaisesti).
Tarkkaan määritellyissä tapauksissa 
tällaisia 169 artiklan nojalla toteutettavia 
toimia – joihin voi liittyä yhteistyötä 
valtioiden välisten ohjelmien kanssa –
käynnistetään aloilla, jotka määritetään 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa seuraavia perusteita soveltaen:

Perustelu

”Vaihtelevan geometrian” aloitteet, joita muutamat jäsenvaltiot toteuttavat, ovat jossakin 
määrin ristiriidassa Euroopan ulottuvuuden saavuttamisen kannalta. Niitä tuetaan vain 
tarkoin määritellyissä ja perustelluissa tapauksissa, jotka tuottavat taloudellista etua kaikille 
jäsenvaltioille. 
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Tarkistus 33
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Kansainvälinen yhteistyö, 2 a kappale (uusi)

Osana puitesopimusta tehtävästä 
kansainvälisestä yhteistyöstä laaditaan 
yleinen strategia, jossa määritellään 
tavoitteet, Euroopan unionin intressit ja 
erityiset alat, joilla kunkin maaryhmän 
kanssa tehdään yhteistyötä. Strategiassa 
määritetään alat, joita koskevaan työhön 
yhteisön ulkopuolisten maiden 
osallistumista pitäisi rajoittaa, esimerkiksi 
turvallisuusalan tutkimus.

Perustelu

Strategialla varmistetaan kansainvälisen yhteistyön laajaa kenttää koskeva yhtenäinen 
lähestymistapa ja lisätään tehokkuutta. Turvallisuusalaa koskevassa tapauksessa on syytä 
rajata tiedonsaantioikeuksia. 

Tarkistus 34
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 1 Terveys, alaotsikko Lähtökohdat, 

2 kappale

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

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

Reumaattisten tautien syyt liittyvät geeniperimän virheisiin. Niiden seuraukset rasittavat 
suuresti sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmiämme. 

Reumaattisia tauteja koskevan tutkimuksen merkitystä on korostettu kirjallisessa 
kannanotossa nro 389, joka hyväksyttiin 13. lokakuuta 2005 (työjärjestyksen 116 artiklan 
mukainen menettely).

Tarkistus 35
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 1 Terveys, alaotsikko Lähtökohdat, 

3 kappale

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

Vahva Euroopan tasolla toteutettava 
biolääketieteellinen tutkimus parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
terveydenhoidon bioteknologian ja 
lääketieteellisen teknologian aloilla ja 
farmaseuttisessa teollisuudessa. EU:n on 
myös pyrittävä aktiivisesti luomaan 
innovaatioille otollinen ympäristö 
farmaseuttisella alalla, erityisesti jotta 
kliinisen tutkimuksen tuloksista saataisiin 
kaikki hyöty. Tästä syystä edistetään 
MICE-ohjelman (lääketutkimuksia 
Euroopan lasten hyväksi) toteuttamista. 
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.

Perustelu

Asetus lapsille tarkoitetuista lääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, 
direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta
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Tarkistus 36
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 1 Terveys, alaotsikko Toimet, 

1 alaotsikko, 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, 
lasten sairaudet ja häiriöt mukaan 
luettuina.

Tarkistus 37
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 1 Terveys, alaotsikko Toimet, 

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

Perustelu

Reumaattisia tauteja koskevan tutkimuksen merkitystä on korostettu kirjallisessa 
kannanotossa nro 389, joka hyväksyttiin 13. lokakuuta 2005 (työjärjestyksen 116 artiklan 
mukainen menettely). 

Tarkistus 38
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 1 Terveys, alaotsikko Toimet, 

3 alaotsikko, 3 luetelmakohta

– Sairauksien ennaltaehkäisyn 
tehostaminen ja lääkkeiden käytön 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
tehokkaita julkisen terveydenhuollon 
toimenpiteitä, jotka kohdistuvat laajempiin 
terveyden perustana oleviin tekijöihin 
(esim. stressiin, ruokavalioon tai 
ympäristötekijöihin), ja yksilöidä tehokkaat 

– Sairauksien ennaltaehkäisyn 
tehostaminen ja lääkkeiden käytön 
parantaminen. Immunologiset, 
toksikologiset ja epidemiologiset 
tutkimukset, joilla edistetään 
voimakkaasti ennaltaehkäisevää ja 
varotoimenpiteisiin perustuvaa 
terveydenhoitoa. Tutkimus, joka koskee 
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menettelytavat eri terveydenhuollon 
toimintaympäristöissä, jotta voidaan 
parantaa lääkkeiden määräämistä ja niiden 
käyttöä (mukaan luettuina 
lääkevalvontanäkökohdat).

käyttöön vakiintuneiden lääkkeiden 
asianmukaista käyttöä lasten sairauksien 
hoitamiseen. Tavoitteena on kehittää 
tehokkaita julkisen terveydenhuollon 
toimenpiteitä, jotka kohdistuvat laajempiin 
terveyden perustana oleviin tekijöihin 
(esim. stressiin, ruokavalioon tai 
ympäristötekijöihin), ja yksilöidä tehokkaat 
menettelytavat eri terveydenhuollon 
toimintaympäristöissä, jotta voidaan 
parantaa lääkkeiden määräämistä ja niiden 
käyttöä (mukaan luettuina 
lääkevalvontanäkökohdat).

Perustelu

Ennaltaehkäisevä ja varotoimenpiteisiin perustuva terveydenhoito on sairauksien hoitamista 
halvempaa ja edistää tehokkaammin ja merkittävämmin ihmisten hyvinvointia.

Lapsille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan asetusehdotuksen käsittelyn yhteydessä parlamentti 
on korostanut, että tutkimusta, joka koskee käyttöön vakiintuneiden lääkkeiden asianmukaista 
käyttöä lasten sairauksien hoitoon, on tuettava taloudellisesti.

Tarkistus 39
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja 

bioteknologia, alaotsikko 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; 

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 säilyttäminen ja kestävä 
käyttö; viljelykasvien ja 
tuotantojärjestelmien parantaminen, 
mukaan luettuina luomuviljely, 
laatutuotanto-ohjelmat ja muuntogeenisten 
organismien vaikutukset; kestävä, 
kilpailukykyinen ja monitoimintoinen maa-
ja metsätalous; kokonaisvaltainen 
maaseudun kehittäminen, mukaan 
luettuina näkökohdat, jotka koskevat 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
suunnitteluun ja päätöksentekoon; 
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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.)

eläinten hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; 
vaihtoehtoiset testausstrategiat ja 
eläinkokeille vaihtoehtoiset 
koemenetelmät; 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.)

Perustelu

Toimissa pitäisi keskittyä pääasiallisesti ruoan tuotannon kestävyyteen ja luonnonvarojen 
hallintaan. 

Eläinten suojelua koskevan pöytäkirjan vaatimusten, neuvoston direktiivin 86/609/ETY 
23 artiklan, kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman 7 artiklan 2 kohdan 
a ja b alakohdan sekä Euroopan kemikaaliasetusta koskevan ehdotuksen tavoitteen mukaisesti 
eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien käyttöä sekä vaihtoehtoisten 
testausstrategioiden ja erityisesti eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämistä ja 
validointia pitäisi edistää osana ympäristöä ja terveyttä koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus 40
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 2 Elintarvikkeet, maatalous ja 

bioteknologia, alaotsikko 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 

”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 ja allergiat; tiettyjen 
elintarvikkeiden ja ruokavalioiden 
terveyshyödyt; innovatiiviset 
elintarvikkeiden ja rehujen 
prosessointitekniikat, mukaan luettuina 
pakkaukset; elintarvikkeiden, juomien ja 
rehujen kemiallisen ja biologisen laadun ja 
turvallisuuden parantaminen; 
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tuottamat ympäristövaikutukset; 
kokonaiselintarvikeketjun käsite (total food 
chain), mukaan luettuina kalat ja äyriäiset; 
jäljitettävyys.

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.

Tarkistus 41
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, 

alaotsikko Lähtökohdat, 1 kappale

Tieto- ja viestintätekniikka on avaintekijä 
Euroopan tulevaisuuden kannalta ja perusta 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamiselle. 
Puolet Euroopan talouden tuottavuuden 
kasvusta selittyy tieto- ja viestintätekniikan 
vaikutuksella tuotteisiin, palveluihin ja 
liiketoimintaprosesseihin. Tieto- ja 
viestintätekniikka on tärkein innovointia ja 
luovuutta tukeva tekijä ja tärkein keino 
hallita muutoksia arvoketjuissa eri 
teollisuus- ja palvelualoilla. Tieto- ja 
viestintätekniikka on välttämätön edellytys 
vastattaessa terveys- ja sosiaalipalvelujen 
kasvavaan kysyntään ja 
uudenaikaistettaessa yleishyödyllisiä 
palveluja (koulutus, oppiminen, 
turvallisuus, energia, liikenne ja 
ympäristö). Lisäksi tieto- ja 
viestintätekniikka vauhdittaa edistystä 
muilla tieteen ja teknologian aloilla 
muuttaessaan tapoja, joilla tutkijat 
harjoittavat tutkimusta, tekevät yhteistyötä 
ja innovoivat.

Tieto- ja viestintätekniikka on avaintekijä 
Euroopan tulevaisuuden kannalta ja perusta 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamiselle. 
Puolet Euroopan talouden tuottavuuden 
kasvusta selittyy tieto- ja viestintätekniikan 
vaikutuksella tuotteisiin, palveluihin ja 
liiketoimintaprosesseihin. Tieto- ja 
viestintätekniikka on tärkein innovointia ja 
luovuutta tukeva tekijä ja tärkein keino 
hallita muutoksia arvoketjuissa eri 
teollisuus- ja palvelualoilla. Tieto- ja 
viestintätekniikan pitäisi parantaa 
hallintoa ja menettelytapojen 
kehitysprosesseja koskevan tiedon 
saatavuutta ja lisätä niiden avoimuutta.
Tieto- ja viestintätekniikka on välttämätön 
edellytys vastattaessa terveys- ja 
sosiaalipalvelujen kasvavaan kysyntään ja 
uudenaikaistettaessa yleishyödyllisiä 
palveluja (koulutus, oppiminen, 
turvallisuus, energia, liikenne ja 
ympäristö). Lisäksi tieto- ja 
viestintätekniikka vauhdittaa edistystä 
muilla tieteen ja teknologian aloilla 
muuttaessaan tapoja, joilla tutkijat 
harjoittavat tutkimusta, tekevät yhteistyötä 
ja innovoivat.

Tarkistus 42
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, 

alaotsikko Lähtökohdat, 2 a kappale (uusi)

Avoimen lähdekoodin kehittämismalliin 
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perustuvat tieto- ja viestintätekniikan alan 
tutkimustoiminta on osoittautumassa 
hyödylliseksi innovaatioiden lähteeksi ja 
lisää yhteistyötä. On syytä tutkia, voisiko 
tämä yhteistyö- ja innovointimalli olla 
hyödyllinen myös puiteohjelman muiden 
toimenpiteiden kannalta.

Perustelu

Ohjelmistoihin sovellettuna avoimen lähdekoodin kehittämismalli perustuu yhteisön 
yhteistyöhön sekä tulosten laajaan levittämiseen, saatavuuteen ja uudelleenkäytettävyyteen, 
joihin liittyy hyvin vähän rajoituksia. Tämä kehittämismalli tukee avointa lähdekoodia 
käyttävässä yhteisössä kehitettyjen ja julkaistujen ohjelmistojen tutkimusta, vertaisarviointia, 
uudelleen käyttöä, kustomointia ja jatkokehitystä. Avoimen lähdekoodin kehittäminen on 
merkittävä tieto- ja viestintätekniikan alan innovointia lisäävä tekijä, ja se tukee sekä 
teknologista kehitystä että kasvavaa kilpailua. Sekä suuret että pienet eurooppalaiset 
yritykset, yliopistot ja kehitystyötä tekevät yksityishenkilöt edistävät eniten maailmassa 
avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen kehittämistä.

Tarkistus 43
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, 

alaotsikko Lähtökohdat, 4 kappale

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

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

Perustelu

Fotoniikkaa käsittelevää eurooppalaista teknologiayhteisöä ei pidä jättää huomiotta.
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Tarkistus 44
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, 

alaotsikko Toimet, 3 alaotsikko, 1 luetelmakohta, 5 luetelmakohta

– Tieto- ja viestintätekniikka 
viranomaisille: tehokkuus, avoimuus ja 
vastuullisuus maailmanluokan julkisessa
hallinnossa sekä demokratiaa tukevat 
yhteydet kansalaisiin ja yrityksiin.

– Tieto- ja viestintätekniikka 
viranomaisille ja kaupungeille: tehokkuus, 
avoimuus ja vastuullisuus maailmanluokan 
julkisessa hallinnossa sekä demokratiaa 
tukevat yhteydet kansalaisiin ja yrityksiin.

Perustelu

Tutkimus- ja demonstrointihankkeita tarvitaan sen selvittämiseen, mitkä menettelytavat ja 
strategiat ovat käytännöllisimpiä ja tehokkaimpia kaupunkien kannalta, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä, joka koskee tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämistä sekä Euroopan 
kansalaisille ja eurooppalaisille liikeyrityksille tarjottavien palvelujen ja yleishyödyllisten 
alojen, kuten koulutuksen, opetuksen ja turvallisuusalan, modernisoinnin paikallista 
tukemista.  

Tarkistus 45
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, 

alaotsikko Toimet, 3 alaotsikko, 1 luetelmakohta, 5 a luetelmakohta (uusi)

– turvallisuus ”Turvallisuus ja avaruus” 
-aihealueen kohdalla esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti

Perustelu

Luettelo ei olisi täydellinen ilman viittausta turvallisuuteen, vaikka tätä aihetta käsitelläänkin 
puiteohjelman toisessa osassa.

Tarkistus 46
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, 

alaotsikko Toimet, 3 alaotsikko, 4 luetelmakohta

– Luottamusta tukeva tieto- ja 
viestintätekniikka: Identiteetin hallinta; 
todentaminen ja valtuutukset; yksityisyyttä 
suojaavat teknologiat; oikeuksien ja 
hyödykkeiden hallinnointi; verkkouhilta 
suojautuminen.

– Luottamusta tukeva tieto- ja 
viestintätekniikka: Identiteetin hallinta; 
todentaminen ja valtuutukset; yksityisyyttä 
suojaavat teknologiat; oikeuksien ja 
hyödykkeiden hallinnointi; verkkouhilta 
suojautuminen; 
turvallisuuden/yksityisyyden kannalta 
äärimmäisen tärkeiden asioiden seuranta.
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Perustelu

Yksityisyyteen liittyviä uhkatekijöitä ei pitäisi jättää huomiotta, ellei yksityisyyden 
turvaamiseksi perusteta jossakin vaiheessa erityistä komiteaa. Näyttää siltä, että EU:n 
elimistä YTK:lla olisi oikeus tehdä tällaista komiteaa koskeva aloite, koska se on hoitanut 
viime vuosien aikana laajalti turvallisuuteen/yksityisyyteen liittyviä asioita.

Tarkistus 47
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 4 Nanotieteet, nanoteknologia, 

materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, alaotsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt muun 
muassa nanoelektroniikan, 
valmistusteollisuuden, terästeollisuuden, 
kemian, liikenteen, rakentamisen, 
työturvallisuuden, tekstiiliteollisuuden, 
sekä massan ja paperin tuotannon aloilla 
auttavat yhteisten tutkimuspainopisteiden 
ja -tavoitteiden määrittämisessä. Sen 
lisäksi, että tarkastelukohteina ovat 
teollisuuden kannalta tärkeät 
painopistealueet ja niiden integrointi 
alakohtaisia sovelluksia varten, 
tarkastellaan tärkeitä politiikkaan, 
sääntelyyn ja standardointiin liittyviä 
kysymyksiä. Tarvittaessa reagoidaan 
joustavasti mahdollisiin esille nouseviin 
uusiin tarpeisiin.

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt muun 
muassa nanoelektroniikan, 
nanolääketieteen, fotoniikan, 
valmistusteollisuuden, terästeollisuuden, 
kemian, liikenteen, rakentamisen, 
työturvallisuuden, tekstiiliteollisuuden, 
sekä massan ja paperin tuotannon aloilla 
auttavat yhteisten tutkimuspainopisteiden 
ja -tavoitteiden määrittämisessä. Sen 
lisäksi, että tarkastelukohteina ovat 
teollisuuden kannalta tärkeät 
painopistealueet ja niiden integrointi 
alakohtaisia sovelluksia varten, 
tarkastellaan tärkeitä politiikkaan, 
sääntelyyn ja standardointiin liittyviä 
kysymyksiä. Tarvittaessa reagoidaan 
joustavasti mahdollisiin esille nouseviin 
uusiin tarpeisiin.

Perustelu

Fotoniikkaa sekä nanolääketiedettä käsitteleviä eurooppalaisia teknologiayhteisöjä ei pidä 
jättää huomiotta.

Tarkistus 48
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 5 Energia, alaotsikko 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 

Tavoitteena on muuttaa nykyinen 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 
energiajärjestelmä 
energiatehokkaammaksi ja vähemmän 
hiilidioksidia päästäväksi taloudeksi; 
tällainen kestävä energiatalous perustuu 
monipuoliseen energianlähteiden ja 
-kantajien valikoimaan, ja erityistä 
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ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
energia-alan kilpailukykyä.

huomiota kiinnitetään uusiutuviin 
energianlähteisiin; tavoitteena on myös 
parantaa energiatehokkuutta ja lisätä 
energiansäästöä, jotta voidaan vastata 
energiansaannin varmuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
kestävän energia-alan kilpailukykyä.

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman toimien pitäisi olla yhdenmukaisia Euroopan energiapolitiikan 
kanssa, jolla pyritään monipuolistamaan ensisijaisia energianlähteitä, lisäämään 
energiatehokkuutta ja vähentämään ihmisen toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 

Tarkistus 49
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 5 Energia, alaotsikko 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 

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. 



PR\571052FI.doc 31/74 PE 360.033v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

ilmastonmuutokseen liittyvien 
kansainvälisten toimien kehittämisessä tai 
energiansaannin ja hintojen epävakauteen 
tai häiriöihin.

Tällaiset tarpeet voivat liittyä esimerkiksi 
eurooppalaisen energiapolitiikan rooliin 
ilmastonmuutokseen liittyvien 
kansainvälisten toimien kehittämisessä tai 
energiansaannin ja hintojen epävakauteen 
tai häiriöihin.

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman toimien pitäisi olla yhdenmukaisia Euroopan energiapolitiikan 
kanssa, jolla pyritään monipuolistamaan ensisijaisia energianlähteitä, lisäämään 
energiatehokkuutta ja vähentämään ihmisen toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 
Tätä kutsutaan tavallisesti älykkääksi energiajärjestelmäksi. 

Tarkistus 50
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 5 Energia, otsikko Toimet, 7 alaotsikko, 

1 kappale

Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja -
verkkojen tehokkuuden, turvallisuuden ja 
luotettavuuden parantaminen esimerkiksi 
muuttamalla nykyiset sähköverkot 
interaktiiviseksi (asiakkaat/verkonhaltijat) 
palveluverkoksi ja poistamalla esteet 
hajautettujen ja uusiutuvien 
energialähteiden laajamittaiselta 
käyttöönotolta ja tehokkaalta 
integroinnilta.

Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja -
verkkojen tehokkuuden, turvallisuuden ja 
luotettavuuden parantaminen esimerkiksi 
muuttamalla nykyiset sähköverkot 
interaktiiviseksi (asiakkaat/verkonhaltijat) 
palveluverkoksi, kehittämällä energian 
varastointitapoja ja poistamalla esteet 
hajautettujen ja uusiutuvien 
energialähteiden laajamittaiselta 
käyttöönotolta ja tehokkaalta 
integroinnilta.

Perustelu

Sähkön varastointitapojen kehittäminen on tärkeää – etenkin, kun kyse on tuulivoimalla 
tuotetusta sähköstä. Varastointitapoihin kuuluvat muun muassa vety ja polttokennot.

Tarkistus 51
Liite I, osa I, otsikko Aihealueet, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), 

alaotsikko 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 

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 
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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 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. 

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 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. 

Perustelu

YK:n puitesopimus ilmastonmuutoksesta, joka koskee Kioton jälkeisiä toimenpiteitä, on 
otettava huomioon.

Myös elohopeaa koskeva yhteisön strategia on keskeinen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman kannalta.

Tarkistus 52
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna 

ilmastonmuutos), alaotsikko 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 

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 
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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.

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 53
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna 

ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 1 alaotsikko, 1 luetelmakohta

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

– Ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvat 
paineet: ilmaston ja maapallon 
luonnonjärjestelmän toiminta; sopeutumis-
ja lieventämistoimenpiteet; ilman, 
maaperän ja veden pilaantuminen ja 
pilaantumisen ehkäiseminen; muutokset 
ilmakehän koostumuksessa ja veden 
kierrossa; ilmaston, maanpinnan ja 
valtamerien välinen vuorovaikutus; 
vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin, 
mukaan luettuina merenpinnan nousun 
vaikutukset arvokkaisiin 
rannikkoalueisiin ja -kaupunkeihin..

Perustelu

Tarkistuksen ansiosta puiteohjelma voisi sisältää ehdotuksia fossiilisten energianlähteiden 
käytöstä johtuviin saasteongelmiin puuttumisesta. Ongelmiin voitaisiin puuttua sekä niiden 
alkulähteillä että ympäristöpäästöjen kohdalla riippumatta siitä, johtuvatko päästöt ihmisen 
toiminnasta vai luonnollisista syistä.

Merenpinnan nousu on kiistatta ilmeinen merkki maailmanlaajuisista muutoksista, ja 
kaupunkien ja rannikkoalueiden säästämiseksi hyväksytään jo sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä. Merenpinnan nousun ja lieventämistoimenpiteiden yhteisvaikutukset 
pitäisi ottaa asianmukaisesti huomioon kaikissa asiaan liittyvissä näkökohdissa.

Tarkistus 54
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna 

ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 2 alaotsikko, 1 luetelmakohta

– Luonnonvarojen ja ihmisen 
aikaansaamien resurssien säilyttäminen ja 

– Luonnonvarojen ja ihmisen 
aikaansaamien resurssien säilyttäminen ja 
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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.

kestävä hallinta: ekosysteemit; vesivarojen 
hallinta; jätehuolto ja jätteen syntymisen 
ehkäisy; biologisen monimuotoisuuden 
suojelu ja hoito, maaperän suojelu, 
merenpohjan, laguunien ja 
rannikkoalueiden suojelu, aavikoitumisen 
ja maaperän huonontumisen torjunnan 
lähestymistavat; metsänhoito; 
kaupunkiympäristön kestävä hoito ja 
suunnittelu, historialliset kohteet, 
kulttuuriperintö ja matkailu, 
tiedonhallinta ja tietopalvelut; luonnon 
prosesseihin liittyvä arviointi ja ennakointi. 

Perustelu

Laguunit ovat poikkeuksellisia siirtymätilan ympäristöjä, joiden ekologinen merkitys on 
erittäin suuri. Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat niihin erittäin voimakkaasti. Ne 
toimivat usein puskurialueina maan ja meren sekä makean ja suolaisen veden välillä, ja niitä 
uhkaavat merenpinnan nousu sekä muut maailmanlaajuisten muutosten vaikutukset. Ihminen 
on hyödyntänyt laguuneja vuosisatojen ajan erityisesti Euroopassa, ja siksi niihin liittyy 
sosiaalista ja kulttuurista perintöä koskevia huolenaiheita, jotka on otettava huomioon niiden 
kestävässä käytössä.

Maisemanhoitoa ja historiallisten resurssien, kulttuuriperinnön ja matkailun kestävää 
hyödyntämistä koskevaa tutkimusta pitäisi jatkaa seitsemännessä puiteohjelmassa.

Tarkistus 55
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 6 Ympäristö (mukaan luettuna 

ilmastonmuutos), otsikko Toimet, 2 alaotsikko, 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: ihmisen 
toiminnan vaikutukset meriympäristöön ja 
sen luonnonvaroihin; aluemerien, 
laguunien ja rannikkoalueiden 
pilaantuminen ja rehevöityminen; 
syvänmeren ekosysteemit; merten 
biologisen monimuotoisuuden 
kehityssuuntien, ekosysteemien prosessien 
ja merivirtausten arviointi; merenpohjan 
geologia.

Perustelu

Laguunit ovat poikkeuksellisia siirtymätilan ympäristöjä, joiden ekologinen merkitys on 
erittäin suuri. Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat niihin erittäin voimakkaasti. Ne 
toimivat usein puskurialueina maan ja meren sekä makean ja suolaisen veden välillä, ja niitä 
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uhkaavat merenpinnan nousu sekä muut maailmanlaajuisten muutosten vaikutukset. Ihminen 
on hyödyntänyt laguuneja vuosisatojen ajan erityisesti Euroopassa, ja siksi niihin liittyy 
sosiaalista ja kulttuurista perintöä koskevia huolenaiheita, jotka on otettava huomioon niiden 
kestävässä käytössä.

Tarkistus 56
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), 

alaotsikko Lähtökohdat, 3 kappale

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

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

Polttokennojen käyttämiseen liikennesovelluksissa pitäisi myöntää varoja myös tällä 
painopistealalla.

Tarkistus 57
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), 

otsikko Toimet, 2 alaotsikko, 1 luetelmakohta

– Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen: ympäristön pilaantumisen ja 
melupäästöjen rajoittaminen; puhtaiden ja 
tehokkaiden moottoreiden kehittäminen, 
mukaan luettuina hybriditeknologia ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö 
liikennesovelluksissa; romuajoneuvoja ja 
-aluksia koskevat strategiat.

– Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen: ympäristön pilaantumisen ja 
melupäästöjen rajoittaminen; puhtaiden ja 
tehokkaiden moottoreiden kehittäminen, 
mukaan luettuina hybriditeknologia ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö 
liikennesovelluksissa, erityisesti vety ja 
polttokennot; romuajoneuvoja ja -aluksia 
koskevat strategiat.

Perustelu

Polttokennojen käyttämiseen liikennesovelluksissa pitäisi myöntää varoja myös tällä 
painopistealalla.

Tarkistus 58
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), 

otsikko Toimet, 2 alaotsikko, 3 luetelmakohta

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

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen: innovatiiviset 
liikennejärjestelyt, puhtaat ja turvalliset 
ajoneuvot ja saastuttamattomat 
liikennevälineet mukaan luettuina, myös 
vedyn ja polttokennojen käyttöön 
perustuvat liikennevälineet, ajoneuvoissa 
käytettävät kehittyneet ja innovatiiviset 
ratkaisut sekä infrastruktuuri, jolla 
parannetaan niiden 
käyttömahdollisuuksia vammaisten 
kannalta, uudet julkisen liikenteen muodot 
ja yksityisliikenteen järkeistäminen, 
viestintäinfrastruktuuri, integroitu 
yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne.
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Perustelu

Vammaisten henkilöiden mahdollisuus käyttää tavallisimpia kuljetuspalveluja on keskeinen 
asia useimpien jäsenvaltioiden liikennepolitiikan kannalta. Eurooppalaisilla tutkimus- ja 
kehitysaloitteilla voitaisiin tukea tämän alan kehitystä ja tarjota vertailutietoja, kuten 
tutkimustuloksia, jotka koskevat kuljetuspalvelujen käytettävyydestä koituvia 
kustannushyötyjä, laajat sosiaaliset vaikutukset mukaan luettuina, sekä käyttöä helpottavan 
suunnittelun parempia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Polttokennojen käyttämiseen liikennesovelluksissa pitäisi myöntää varoja myös tällä 
painopistealalla.

Tarkistus 59
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), 

alaotsikko Toimet, 3 luetelmakohta

– Eurooppalaisen maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) 
tukeminen: tarkkojen navigointi- ja 
ajanmäärityspalvelujen tarjoaminen eri 
aloilla; satelliittinavigoinnin tehokas 
hyödyntäminen ja toisen sukupolven 
teknologioiden määrittelyn tukeminen.

– Eurooppalaisen maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) 
tukeminen: tarkkojen navigointi- ja 
ajanmäärityspalvelujen tarjoaminen eri 
aloilla; satelliittinavigoinnin tehokas 
hyödyntäminen ja toisen sukupolven 
teknologioiden määrittelyn tukeminen.
Galileon ja kaikkien muiden olemassa 
olevien liikennejärjestelmien välisen 
lähentymisen edistäminen.

Perustelu

On syytä korostaa, että Galileo-järjestelmää on tarpeen kehittää nykyisen suuntauksen 
mukaiseksi, jolle on ominaista neljän asian – äänen, datan, videokuvan ja matkaviestinnän –
yhdistyminen. Näin se vahvistaisi omalta osaltaan yleistä ajatusta ”läsnäolosta kaikkialla”, 
jota liikenne- ja viestintäjärjestelmät tukevat.

Tarkistus 60
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 

humanistiset tieteet, alaotsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Toimet, joita varten tukea myönnetään, 
luetellaan seuraavassa. Toimien on määrä 
tukea merkittävästi politiikan laatimista, 
toteutusta, vaikutuksia ja arviointia monilla 
eri osa-alueilla, kuten talouden, sosiaalisten 
kysymysten, koulutuksen, yritystoiminnan, 
kansainvälisen kaupan, kuluttaja-asioiden, 
ulkosuhteiden, oikeus- ja sisäasioiden sekä 

Toimet, joita varten tukea myönnetään, 
luetellaan seuraavassa. Toimien on määrä 
tukea merkittävästi politiikan laatimista, 
toteutusta, vaikutuksia ja arviointia monilla 
eri osa-alueilla, kuten talouden, sosiaalisten 
kysymysten, koulutuksen, 
kulttuuriperinnön, yritystoiminnan, 
kansainvälisen kaupan, kuluttaja-asioiden, 
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virallisten tilastojen laadinnan aloilla. 
Lisäksi on mahdollista toteuttaa toimia, 
jotka koskevat esiin nousevia 
sosioekonomisia haasteita, sekä tehdä 
uusiin tai ennakoimattomiin politiikan 
tarpeisiin liittyvää tutkimusta.

ulkosuhteiden, oikeus- ja sisäasioiden sekä 
virallisten tilastojen laadinnan aloilla. 
Voittoa tavoittelemattomat 
kansalaisjärjestöt osallistuvat tutkimusta 
ja teknologista kehittämistä koskeviin 
toimiin. Lisäksi on mahdollista toteuttaa 
toimia, jotka koskevat esiin nousevia 
sosioekonomisia haasteita, sekä tehdä 
uusiin tai ennakoimattomiin politiikan 
tarpeisiin liittyvää tutkimusta.

Perustelu

Seitsemännessä puiteohjelmassa pitäisi jatkaa kulttuuriperintöä koskevaa tutkimusta 

Kulttuuriperinnön pitäisi liittyä koulutusasioihin ja sosiaalisiin asioihin. Voittoa 
tavoittelemattomien kansalaisjärjestöjen mukaan ottaminen tutkimusta ja teknologista 
kehittämistä koskeviin toimiin lisää yleisön tietoisuutta tieteellisistä ja tutkimusta koskevista 
asioista ja edistää seitsemännen puiteohjelman Valmiudet-ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista. Siispä yhteiskunnan kanssa pitäisi tehdä monialaista yhteistyötä ”Tiede 
yhteiskunnassa” -osion perimmäisen ajatuksen toteuttamiseksi.

Tarkistus 61
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 

humanistiset tieteet, alaotsikko Toimet, 1 luetelmakohta

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

– Kasvu, työllisyys ja kilpailukyky 
osaamisyhteiskunnassa: tarkoituksena on 
kehittää ja integroida tutkimusta, joka 
koskee kasvuun, työllisyyteen ja 
kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. 
Tarkastelukohteet voivat ulottua 
innovoinnista, koulutuksesta (mukaan 
luettuna elinikäinen oppiminen) ja 
tieteellisen ja muun tietämyksen roolista 
kansallisiin institutionaalisiin 
toimintaympäristöihin sekä tiedon ja 
aineettomien tuotteiden keskeisen 
asemaan taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen vaurauden tuottamisen sekä 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
hyvinvoinnin kannalta.

Perustelu

Osaamiselle pitäisi antaa keskeinen asema Lissabonin tavoitteisiin pyrittäessä eli luotaessa 
tietoon perustuva talous ja varmistettaessa Euroopan kilpailukyky ja talouskasvu. Se edistäisi 
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myös ympäristöön liittyvää, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. 

Tutkimuksen ja kehityksen, yhteiskunta- ja taloustieteiden sekä humanististen tieteiden aloilla 
osaaminen ja aineettomat tuotteet voivat edistää tutkimustoimintaa ja kehitystä erityisesti, kun 
nuoria tutkijoita yritetään saada kiinnostumaan aikaisempaa enemmän tieteestä ja yleisölle 
tiedotetaan Euroopan merkittävimmistä tutkimushaasteista.

Tarkistus 62
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 

humanistiset tieteet, alaotsikko Toimet, 3 luetelmakohta

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

– Keskeiset yhteiskunnalliset
kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset:
tarkastelukohteita ovat: demografiset 
muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja 
muuttoliike; elämäntavat, työ, perhe, 
sukupuolikysymykset, terveys ja 
elämänlaatu; vammaisten elämäntilanne 
ja -laatu; kaupunkialueet monimuotoisina 
ekosysteemeinä; kaupunkien 
kilpailukyky; julkiset ja yksityiset toimijat 
kaupunkien ja kaupunkialueiden 
suunnittelun kehittämisessä; kasvava 
eriarvoisuus; rikollisuus; liiketoiminnan 
rooli yhteiskunnan ja väestön 
monimuotoisuuden kannalta, kulttuurinen 
vuorovaikutus sekä perusoikeuksien 
suojaan ja rasismin ja 
suvaitsemattomuuden torjuntaan liittyvät 
kysymykset.

Perustelu

Elämänlaatua koskevien aloitteiden kohdalla on hyvin tärkeää rahoittaa sellaista tutkimusta, 
jossa selvitetään kokonaisvaltaisella ja perinpohjaisella tavalla Euroopassa laitoksissa 
elävien vammaisten henkilöiden tilannetta. Alustava tutkimus, joka tehtiin hiljattain osana 
komission rahoittamasta aloitetta, osoitti, että Euroopan asuntolalaitoksista ja kotipalveluista 
on tällä hetkellä saatavilla vain vähän tietoa. Hankkeen loppuraportissa todetaan, että 
lisätutkimus on tarpeen tällä alalla ja että näitä asioita pitäisi käsitellä Euroopan unionin 
tulevassa tutkimuskehyksessä.

Lisäksi tarvitaan paljon lisää tutkimusta, jolla tuotetaan vertailutietoja siitä, millaisia 
henkilökohtaisia avustuspalveluja, suoria maksujärjestelmiä ja itsenäisen asumisen keskuksia 
vammaisille on tarjolla EU:n eri jäsenvaltioissa ja liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa. 
Tutkimuksissa pitäisi myös arvioida, voivatko vammaiset ja heidän perheensä tehdä vapaasti 
valintoja itsenäisen asumisen suhteen.
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Tarkistus 63
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 

humanistiset tieteet, alaotsikko Toimet, 5 luetelmakohta

– Kansalainen Euroopan unionissa: aihetta 
lähestytään EU:n tulevan kehityksen 
näkökulmasta, ja tarkastelukohteita ovat: 
keinot, joiden avulla voitaisiin lisätä 
demokratian ”omaksi tuntemista” ja 
aktiivista osallistumista Euroopan kansojen 
keskuudessa; tehokas ja demokraattinen 
hallinto (governance), mukaan luettuna 
talouden hallinto; Euroopan kulttuurien, 
instituutioiden, historian, kielten ja arvojen 
eroavuuksien ja yhteneväisyyksien yleisen 
tuntemuksen ja kunnioituksen lisääminen. 

– Kansalainen Euroopan unionissa: aihetta 
lähestytään EU:n tulevan kehityksen 
näkökulmasta, ja tarkastelukohteita ovat: 
keinot, joiden avulla voitaisiin lisätä 
demokratian ”omaksi tuntemista” ja 
aktiivista osallistumista Euroopan kansojen 
keskuudessa; kansalaisyhteiskunnan 
jatkuva rakentaminen laajentuneessa 
Euroopassa; tehokas ja demokraattinen 
hallinto (governance), mukaan luettuna 
talouden hallinto; Euroopan kulttuurien, 
instituutioiden, historian, kielten ja arvojen 
eroavuuksien ja yhteneväisyyksien yleisen 
tuntemuksen ja kunnioituksen lisääminen. 

Perustelu

Seitsemännessä puiteohjelmassa pitäisi jatkaa kansalaisyhteiskunnan rakentamista koskevaa 
tutkimusta. 

Tarkistus 64
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 

humanistiset tieteet, alaotsikko Toimet, 7 a luetelmakohta (uusi)

– Euroopan unionin laajentuminen: 
tutkimus, joka kohdistuu EU:n 
laajentumiseen liittyviin ongelmiin, myös 
talouden muutokseen, teollisuuden 
siirtymiseen, väestörakenteen 
muutokseen, muuttoliikkeeseen, 
demokratian kehittymiseen, itsehallinnon 
kehittymiseen ja kulttuuriperintöön.

Perustelu

Käynnissä on useita suuria muutoksia, jotka eivät ole vielä päättyneet ja joita ei silti tunneta 
vielä riittävän hyvin. 

Seitsemännessä puiteohjelmassa pitäisi jatkaa Euroopan unionin laajentumista koskevaa 
tutkimusta.

Tarkistus 65
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Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 9 Turvallisuus ja avaruus, otsikko ja 
alaotsikko Tavoite, 1 kappale

9. Turvallisuus ja avaruus 9. Turvallisuus
Tavoite Tavoite

Turvallisuustutkimuksen osalta tavoitteena 
on kehittää teknologioita ja tietämystä 
sellaisten valmiuksien rakentamista varten, 
joiden avulla voidaan suojata kansalaisia 
muun muassa terrorismin ja rikollisuuden 
kaltaisilta uhilta, kunnioittaen kuitenkin 
samanaikaisesti ihmisoikeuksia. Niin ikään 
päämääränä on varmistaa käytettävissä 
olevien teknologioiden optimaalinen ja 
koordinoitu käyttö Euroopan 
turvallisuuden parantamiseksi sekä edistää 
turvallisuusratkaisujen tarjoajien ja 
käyttäjien yhteistyötä.

Turvallisuustutkimuksen osalta tavoitteena 
on kehittää teknologioita ja tietämystä 
sellaisten valmiuksien rakentamista varten, 
joiden avulla voidaan suojata kansalaisia 
muun muassa terrorismin ja rikollisuuden 
kaltaisilta uhilta, kunnioittaen kuitenkin 
samanaikaisesti ihmisoikeuksia. Niin ikään 
päämääränä on varmistaa käytettävissä 
olevien teknologioiden optimaalinen ja 
koordinoitu käyttö Euroopan 
turvallisuuden parantamiseksi sekä edistää 
turvallisuusratkaisujen tarjoajien ja 
käyttäjien yhteistyötä.

Avaruustutkimuksen osalta on 
tarkoituksena tukea Euroopan 
avaruusohjelmaa keskittymällä GMES:n 
kaltaisiin sovelluksiin, jotka ovat 
hyödyllisiä sekä kansalaisten että 
Euroopan avaruusteollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta. Tutkimustoimien 
on määrä tukea Euroopan 
avaruuspolitiikan kehittämistä sekä 
täydentää jäsenvaltioiden ja muiden 
keskeisten toimijoiden, kuten Euroopan 
avaruusjärjestön, toimia. 

Poistetaan.

(Poistettu teksti siirretään uuden otsikon ”10. Avaruus” alle.)

Perustelu

Poistettu teksti siirretään uuden otsikon ”10. Avaruus” alle. 

Tarkistus 66
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 9.1 Turvallisuus, otsikko

9.1 Turvallisuus Poistetaan.

Perustelu
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Tarkistus 67
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 9.2 Avaruus

9.2 Avaruus 10. Avaruus

Tavoite
Avaruustutkimuksen osalta on 
tarkoituksena tukea Euroopan 
avaruusohjelmaa keskittymällä GMES:n 
kaltaisiin sovelluksiin, jotka ovat 
hyödyllisiä sekä kansalaisten että 
Euroopan avaruusteollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta. Tutkimustoimien 
on määrä tukea Euroopan 
avaruuspolitiikan kehittämistä sekä 
täydentää jäsenvaltioiden ja muiden 
keskeisten toimijoiden, kuten Euroopan 
avaruusjärjestön, toimia.

(Uuden otsikon ”10. Avaruus” alla oleva teksti vastaa 9. kohdasta poistettua tekstiä.)

Perustelu

Uuden otsikon ”10. Avaruus” alla oleva teksti vastaa 9. kohdasta poistettua tekstiä.

Tarkistus 68
Liite I, osa I Yhteistyö, otsikko Aihealueet, aihealue 9.2 Avaruus, alaotsikko Toimet, 

1 alaotsikko, 3 a luetelmakohta (uusi)

– Avaruuteen perustuvien järjestelmien 
kehittäminen riskien ehkäisyä ja hallintaa 
ja kaikenlaisia hätätilanteita varten sekä 
avaruuteen perustuvien ja muiden 
järjestelmien kehittäminen lähemmäksi 
toisiaan.

Perustelu

Tällä tarkistuksella korostetaan edellä tehtyä tarkistusta, joka koskee Galileo-järjestelmän 
konvergenssia, ja painotetaan sitä, että avaruuteen perustuvia järjestelmiä suunniteltaessa on 
keskityttävä riskeihin ja siviilien suojeluun.

Tarkistus 69
Liite I, osa II Ideat, alaotsikko Lähtökohdat, 3 kappale

Euroopan laajuiseen kilpailuun perustuva Euroopan laajuiseen kilpailuun perustuva 
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rahoitusjärjestely yksittäisten 
tutkijaryhmien toteuttamalle 
pioneeritutkimukselle on eurooppalaisen 
tutkimusalueen keskeinen osatekijä, jolla 
täydennetään EU:n muita toimia ja 
kansallisia toimia. Se lisää Euroopan 
dynamiikkaa ja houkuttelevuutta Euroopan 
ja muun maailman parhaiden tutkijoiden 
silmissä ja myös investointinäkökulmasta.

rahoitusrakenne yksittäisten 
tutkijaryhmien toteuttamalle 
pioneeritutkimukselle on eurooppalaisen 
tutkimusalueen keskeinen osatekijä, jolla 
täydennetään EU:n muita toimia ja 
kansallisia toimia. Se lisää Euroopan 
dynamiikkaa ja houkuttelevuutta Euroopan 
ja muun maailman parhaiden tutkijoiden 
silmissä ja myös investointinäkökulmasta.

Perustelu

Jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä sen asian suhteen, että Euroopan tutkimusneuvoston on 
oltava itsenäinen elin, on parempi kutsua sitä ”rakenteeksi”, jonka on oltava oikeudellisesti 
itsenäinen ja joka on perustettava EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 70
Liite I, osa II Ideat, alaotsikko Lähtökohdat, 3 a kappale (uusi)

Euroopan tutkimusneuvoston sekä 
tutkimusyhteistyön, ERA-NET-
hankkeiden ja kansallisten ohjelmien 
välinen vuorovaikutus määritetään 
tarkemmin osallistumista koskevissa 
säännöissä kaksinkertaisen –
eurooppalaisen ja kansallisen –
tutkimusrahoituksen välttämiseksi.

Tarkistus 71
Liite I, osa II Ideat, alaotsikko Toimet, 2 kappale

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

Pioneeritutkimukseen liittyvät EU:n toimet 
toteuttaa Euroopan tutkimusneuvosto, joka 
on EY:n perustamissopimuksen 
171 artiklan nojalla perustettu 
oikeudellisesti itsenäinen rakenne. Se 
koostuu tieteellisestä neuvostosta ja 
hallintoneuvostosta. Euroopan 
tutkimusneuvostoa johtaa joko tähän 
tehtävään palkattu henkilöstö tai EU:n 
toimielimistä tähän tehtävään 
komennuksen saanut henkilöstö, ja 
johtohenkilöstöä on ainoastaan todellisten 
hallinnollisten tarpeiden verran.
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Perustelu

Euroopan tutkimusneuvoston asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Federico 
Mayor, ilmaisi selvästi raportissaan, että ”Euroopan tutkimusneuvoston on toimittava 
itsenäisenä elimenä, jonka perusasiantuntijat ovat peräisin kansainvälisestä tiedeyhteisöstä. 
Tiedeyhteisön kykyä itsenäiseen hallinnointiin on sekä edullista että tarpeellista hyödyntää. 
Se on erityisen tärkeää sikäli, että se auttaa Euroopan tutkimusneuvostoa saavuttamaan 
luottamusta ja uskottavuutta tiedeyhteisössä ja laajalti yhteiskunnassa.” Euroopan 
parlamentti tukee täysin tätä suositusta ja katsoo vakaasti, että tällainen itsenäisyys voidaan 
saavuttaa vain, jos sekä tieteelliset päätökset että hallinto ovat aidosti riippumattomia 
Euroopan komissiosta, neuvostosta ja parlamentista. Siispä Euroopan tutkimusneuvosto 
pitäisi perustaa EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla.

Euroopan tutkimusneuvostoa hallinnoivat hallintoneuvosto sekä tieteellinen neuvosto, jonka 
muodostavat korkean tason tutkijat. Ehdotusten arviointia varten pitäisi perustaa 
vertaisarviointia tekevien henkilöiden maailmanlaajuinen verkosto.

Tarkistus 72
Liite I, osa II Ideat, alaotsikko Toimet, 3 kappale

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

Tieteellinen neuvosto koostuu Euroopan 
tiedeyhteisön korkeimman tason 
edustajista, jotka osallistuvat neuvoston 
toimintaan yksityishenkilön 
ominaisuudessa edustamatta poliittisia tai 
muita etuja. Tiedeyhteisö valitsee jäsenet 
niiden yleisten perusteiden mukaisesti, 
jotka Euroopan unionin lainsäätäjä on 
asettanut yhteispäätösmenettelyssä, ja 
hallintoneuvosto nimittää jäsenet 
muodollisesti. Tieteellisen neuvoston 
jäsenten toimikausi kestää viisi vuotta, ja 
se voidaan uusia kerran korkeintaan 
viideksi vuodeksi käyttäen kiertävää 
järjestelmää, jolla varmistetaan 
tieteellisen neuvoston työn jatkuvuus.
Tieteellinen neuvosto muun muassa vastaa 
täysin päätöksistä, jotka koskevat sitä, 
minkä tyyppistä tutkimusta rahoitetaan, ja 
toimii laadun takaajana tieteellisestä 
näkökulmasta. Sen tehtäviin kuuluvat 
vuosittaisen työohjelman laadinta, 
vertaisarviointiprosessin vahvistaminen 
sekä ohjelman toteutuksen seuranta ja 
laadunvalvonta tieteellisestä näkökulmasta. 
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Perustelu

Tieteellinen neuvosto muodostuu korkean tason tutkijoista, jotka tiedeyhteisö on valinnut 
itsenäisesti ja joiden toimikausi kestää viisi vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran 
korkeintaan viideksi vuodeksi. Valintaprosessissa noudatetaan yleisiä sääntöjä, jotka 
Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät komission ehdotuksesta 
yhteispäätösmenettelyssä. Koska hallintoneuvosto kantaa oikeudellisen vastuun Euroopan 
tutkimusneuvoston kaikista toimista, sen tieteellisen neuvoston on nimitettävä jäsenet 
muodollisesti. 

Jotta voidaan varmistaa tieteellisen neuvoston työn jatkuvuus, joka voisi vaarantua siinä 
tapauksessa, että kaikki jäsenet päättäisivät tehtävänsä samaan aikaan, jäsenten vaihtumista 
varten otetaan käyttöön kiertävä järjestelmä.

Tarkistus 73
Liite I, osa II Ideat, alaotsikko Toimet, 4 kappale

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

Hallintoneuvosto on oikeudellisesti 
vastuussa Euroopan tutkimusneuvoston 
kaikista toimista. Se vastaa kaikista 
täytäntöönpanoon ja ohjelman 
toteuttamiseen liittyvistä hallinnollisista ja 
taloudellisista asioista vuosittaisen 
työohjelman mukaisesti. Se toteuttaa 
vertaisarviointi- ja valintaprosessit 
tieteellisen neuvoston vahvistamien 
periaatteiden mukaisesti ja huolehtii 
apurahojen taloudellisesta ja tieteellisestä 
hallinnoinnista. 

Perustelu

Kaikista tieteellisistä päätöksistä vastaavan tieteellisen neuvoston lisäksi Euroopan 
tutkimusneuvostoa johtaa hallintoneuvosto, joka kantaa oikeudellisen vastuun kaikista 
Euroopan tutkimusneuvoston toimista sekä organisoi ja hoitaa kaikki ohjelman 
täytäntöönpanoon ja toteuttamiseen liittyvät hallinnolliset ja taloudelliset asiat.

Tarkistus 74
Liite I, osa II Ideat, alaotsikko Toimet, 5 kappale

Toteutusta ja hallinnointia tarkastellaan ja 
arvioidaan sopivin välein, jotta voidaan 
arvioida saavutukset ja muuttaa ja parantaa 
menettelyjä kokemuksen perusteella.

Luottamusmiesten muodostama 
valvontaelin (Board of Trustees) 
tarkastelee ja arvioi sopivin välein 
Euroopan tutkimusneuvoston toteutusta ja 
hallinnointia, jotta voidaan arvioida 
saavutukset ja muuttaa ja parantaa 
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menettelyjä kokemuksen perusteella.

Perustelu

Luottamusmiesten muodostama valvontaelin (Board of Trustees) valvoo säännöllisesti 
Euroopan tutkimusneuvoston toimia erityisesti, kun kyse on rahoitusmenettelyistä. Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja komissio ovat edustettuina tässä valvontaelimessä. Nämä 
säännölliset tarkastukset ovat erityisen hyödyllisiä sikäli, että ne auttavat Euroopan 
tutkimusneuvostoa saavuttamaan luottamusta ja uskottavuutta niin tiedeyhteisön kuin 
kansalaisyhteiskunnankin keskuudessa.

Tarkistus 75
Liite I, osa II Ideat, alaotsikko Toimet, 6 kappale

Euroopan komissio toimii Euroopan 
tutkimusneuvoston itsenäisyyden ja
luotettavuuden takaajana.

Siirtymäkauden aikana, joka kestää
korkeintaan kaksi vuotta, Euroopan 
komissio hoitaa hallintoneuvoston 
tehtäviä ja takaa tieteellisen neuvoston
itsenäisyyden. Lisäksi Euroopan komissio 
hyväksyy yhteispäätösmenettelyssä kaikki 
aloitteet, joita tarvitaan Euroopan 
tutkimusneuvoston toteuttamiseksi EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklaan 
perustuvana itsenäisenä rakenteena. 
Euroopan tutkimusneuvosto määrittelee 
lopulliset menettelynsä oman 
toimivaltansa mukaisesti ja aloittaa 
toimintansa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2009.

Perustelu

Jotta Euroopan tutkimusneuvosto voisi aloittaa toimintansa mahdollisimman pian, Euroopan 
komissio hoitaa lyhyen siirtymäkauden aikana hallintoneuvoston tehtäviä. Siirtymävaihe 
kestää korkeintaan kaksi vuotta, ja sen aikana komissio toimittaa parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen Euroopan tutkimusneuvoston varsinaisesta toteuttamisesta EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklaan perustuvana itsenäisenä rakenteena. Kuten edellä on jo 
mainittu, tätä rakennetta hallinnoi hallintoneuvosto ja tieteellinen neuvosto, ja se aloittaa 
toimintansa viimeistään 1. tammikuuta 2009. Kun Euroopan tutkimusneuvosto on perustettu, 
sen on toimittava omien päätöstensä mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se määrittelee 
lopulliset menettelynsä oman toimivaltansa mukaisesti.

Tarkistus 76
Liite I, osa III Ihmiset, alaotsikko Lähtökohdat, 1 a kappale (uusi)

Toteutetaan erityisiä toimenpiteitä, joilla 
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tuetaan nuoria tutkijoita ja heidän uransa 
varhaisvaiheita, sekä ns. aivovientiä 
vähentäviä toimenpiteitä, joihin kuuluu 
esimerkiksi paluuapurahojen 
myöntäminen.

Perustelu

Asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja on toteutettava sitä koskevia erityistoimia, 
joissa otetaan huomioon tuleva, eurooppalaissyntyisiä tutkijoita koskeva merkittävä 
tutkijapula ja joilla luodaan houkuttelevat ja kilpailukykyiset olosuhteet eri puolilta maailmaa 
saapuville nuorille tutkijoille.

Tarkistus 77
Liite I, osa III Ihmiset, alaotsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Sekä valtioiden että alojen välinen 
liikkuvuus, jossa kannustetaan myös 
yritysmaailman osallistumista ja 
tutkijanurien ja akateemisten työpaikkojen 
avaamista tarjolle Euroopan laajuudessa, 
on avaintekijä eurooppalaisella 
tutkimusalueella ja edellytys Euroopan 
valmiuksien ja suorituskyvyn 
parantamiselle tutkimuksessa. 

Sekä valtioiden että alojen välinen 
liikkuvuus, jossa kannustetaan myös 
yritysmaailman osallistumista ja 
tutkijanurien ja akateemisten työpaikkojen 
avaamista tarjolle Euroopan laajuudessa, 
on avaintekijä eurooppalaisella 
tutkimusalueella ja edellytys Euroopan 
valmiuksien ja suorituskyvyn 
parantamiselle tutkimuksessa. Ihmiset-
ohjelman sekä koulutusohjelmien ja 
puiteohjelman muiden osien välillä 
tehdään tiivistä koordinointityötä.

Perustelu

Tutkijakoulutus on osa huippuosaamisen verkostoja, Ihmiset-ohjelmaa ja joitakin 
koulutusohjelmia. Koordinointi ja yhteiset toimet edistävät tutkijoiden liikkuvuutta koskevan 
mahdollisuuden tehokasta käyttöä. Nuorten henkilöiden tieteellisen uran jatkuvan kehityksen 
takaamiseksi on luotava näkyvä yhteys koulutusohjelmiin.

Tarkistus 78
Liite I, osa III Ihmiset, alaotsikko Toimet, 1 luetelmakohta, 2 kappale

Toteutusvälineenä ovat Marie Curie 
-verkot, joiden pääasiallisena tavoitteena 
on paikata tutkijoiden peruskoulutuksen ja 
urakehityksen pirstaloituneisuutta ja 
lujittaa niitä Euroopan tasolla. Valtioiden 
välisten verkkojen jäsenet hyödyntävät 
toistensa pätevyyttä integroiduissa 

Toteutusvälineenä ovat Marie Curie 
-verkot, joiden pääasiallisena tavoitteena 
on paikata tutkijoiden peruskoulutuksen ja 
urakehityksen pirstaloituneisuutta ja 
lujittaa niitä Euroopan tasolla. Erasmus-
järjestelmässä perustetaan 
kumppanuusverkostoja, joille ominaista 
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koulutusohjelmissa. Tukea myönnetään 
tutkijoiden rekrytointiin heidän uransa 
alkuvaiheessa, (myös verkon ulkopuolisille 
tutkijoille avoinna olevien) 
koulutustapahtumien järjestämiseen sekä 
oppituoleihin ja/tai yritysmaailman 
asemiin, jotka palvelevat tietämyksen 
siirtoa ja valvontaa.

on muutaman kumppanin entistäkin 
tiiviimpi yhteistyö. Valtioiden välisten 
verkkojen jäsenet hyödyntävät toistensa 
pätevyyttä integroiduissa 
koulutusohjelmissa. Tukea myönnetään 
tutkijoiden rekrytointiin heidän uransa 
alkuvaiheessa, (myös verkon ulkopuolisille 
tutkijoille avoinna olevien) 
koulutustapahtumien järjestämiseen sekä 
oppituoleihin ja/tai yritysmaailman 
asemiin, jotka palvelevat tietämyksen 
siirtoa ja valvontaa. Nuorille tutkijoille 
myönnetään paluuapurahoja heidän 
peruskoulutusjaksonsa jälkeen. Lisäksi 
seitsemännen puiteohjelman Ihmiset-
ohjelman ja korkeakoulujen Erasmus-
ohjelman välille luodaan monialaisen 
koordinoinnin pysyvä mekanismi.

Perustelu

Kumppanuusverkostot lisäävät nuorten tutkijoiden liikkuvuutta muutaman samaan aiheeseen 
keskittyneen keskuksen välillä ja vahvistavat keskusten henkilöstön välisiä yhteyksiä. Ne 
tarjoavat nuorille tutkijoille mahdollisuuden jäädä alkuperäiseen tutkimuslaitokseensa ja 
saada koulutusta ulkomailla.

Seitsemännen puiteohjelman muuttaminen suotuisammaksi nuorten tutkijoiden kannalta 
edellyttää, että paluujärjestelmä on samanlainen kaikille tutkijoille.

Koulutuksen ja tutkimuksen integrointi on tarpeen toteuttaa täysipainoisesti osana 
”osaamisen kolmiota”. Koska esimerkiksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alat saattavat 
mennä päällekkäin (tohtorikoulutukseen kuuluvat opinnot kuuluvat kumpaankin alaan), 
toimia on koordinoitava tiiviisti koulutusohjelmien kanssa.

Tarkistus 79
Liite I, osa III Ihmiset, alaotsikko Toimet, 2 luetelmakohta

– Elinikäinen oppiminen ja urakehitys: 
Tarkoituksena on tukea kokeneiden
tutkijoiden urakehitystä. Taitojen ja 
pätevyyden täydentämiseksi, uusien 
taitojen ja pätevyyden hankkimiseksi tai 
tieteidenvälisyyden/monitieteisyyden ja/tai 
alojen välisen liikkuvuuden tehostamiseksi 
tukea myönnetään tutkijoille, jotka 
erityisesti tarvitsevat lisä- tai täydentävää 
pätevyyttä ja taitoja, jotka palaavat 
tutkijanuralle tauon jälkeen tai jotka 

– Elinikäinen oppiminen ja urakehitys: 
Tarkoituksena on tukea tutkijoiden 
urakehitystä. Taitojen ja pätevyyden 
täydentämiseksi, uusien taitojen ja 
pätevyyden hankkimiseksi tai 
tieteidenvälisyyden/monitieteisyyden ja/tai 
alojen välisen liikkuvuuden tehostamiseksi 
tukea myönnetään parhaille tohtoriksi 
väitteleville opiskelijoille, jotka voisivat 
liittyä vakaan aseman saavuttaneisiin 
tutkimusryhmiin väitöskirjaansa 
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siirtyvät/palaavat pitempiaikaiseen tutkijan 
asemaan Euroopassa (esim. kotimaahansa) 
kansainvälisen tutkijanvaihdon jälkeen. 
Toteutusvälineenä ovat henkilökohtaiset 
apurahat, jotka myönnetään suoraan EU:n 
tasolla, sekä alueellisten, kansallisten tai
kansainvälisten ohjelmien 
yhteisrahoittaminen.

laatiakseen, tutkijoille, jotka erityisesti 
tarvitsevat lisä- tai täydentävää pätevyyttä 
ja taitoja, jotka palaavat tutkijanuralle 
tauon jälkeen tai jotka siirtyvät/palaavat 
pitempiaikaiseen tutkijan asemaan 
Euroopassa (esim. kotimaahansa) 
kansainvälisen tutkijanvaihdon jälkeen. 
Toteutusvälineenä ovat henkilökohtaiset 
apurahat, jotka myönnetään suoraan EU:n 
tasolla, sekä kansainvälisten ohjelmien 
yhteisrahoittaminen. Lisäksi käynnistetään 
kansallisten ja alueellisten liikkuvuutta 
koskevien ohjelmien yhteisrahoitukseen 
liittyvä pilottivaihe.

Perustelu

Peruskoulutusmahdollisuudet koskevat vain niitä oppilaitoksia, jotka osallistuvat Marie Curie 
-verkostojen yhteistyöhön. Henkilökohtaiset apurahat voisivat toimia lahjakkaimpien nuorten 
tutkijoiden kohdalla.

Ellei kaikilla mailla/alueilla ole liikkuvuutta koskevia ohjelmia, vaarana on eriarvoinen 
kohtelu. Asiaan liittyy myös mahdollisia hallinnollisia, muodollisia ja oikeudellisia 
rajoituksia.

Tarkistus 80
Liite I, osa III Ihmiset, alaotsikko Toimet, 3 luetelmakohta

– Yritysten ja korkeakoulujen yhteiset 
toimintamuodot ja kumppanuudet:
Tarkoituksena on tukea korkeakoulujen ja 
yritysten (erityisesti pk-yritysten) välisiä 
pitemmän aikavälin yhteistyöohjelmia, 
jotta voidaan lisätä tietämyksen jakamista 
yhteisissä tutkimuskumppanuuksissa. 
Toimintaa tuetaan rekrytoimalla 
kumppanuusohjelmiin kokeneita tutkijoita, 
korkeakoulu- ja yrityssektorin välisellä 
tutkijanvaihdolla sekä organisoimalla 
tapahtumia.

– Yritysten ja korkeakoulujen yhteiset 
toimintamuodot ja kumppanuudet:
Tarkoituksena on tukea korkeakoulujen ja 
yritysten (erityisesti pk-yritysten) välisiä 
pitemmän aikavälin yhteistyöohjelmia, 
jotta voidaan lisätä tietämyksen jakamista 
yhteisissä tutkimuskumppanuuksissa. 
Toimintaa tuetaan rekrytoimalla 
kumppanuusohjelmiin kokeneita tutkijoita 
ja nuoria tutkijoita, korkeakoulu- ja 
yrityssektorin välisellä tutkijanvaihdolla 
sekä organisoimalla tapahtumia.

Perustelu

Myös nuorilla tutkijoilla pitäisi olla mahdollisuus tehdä työtä teollisuudessa.

Tarkistus 81
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Liite I, osa III Ihmiset, alaotsikko Toimet, 5 luetelmakohta

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

– Erityistoimet , joilla tuetaan todellisten 
eurooppalaisten työmarkkinoiden syntyä 
tutkijoille poistamalla liikkuvuuden esteitä 
ja parantamalla tutkijoiden uranäkymiä 
Euroopassa. Toteutetaan käyttöön 
julkisiin laitoksiin kohdistuvia 
kannustetoimenpiteitä, joilla parannetaan 
niiden tutkijoiden liikkuvuutta, laatua ja 
profiilia. Lisäksi myönnetään tukea Marie 
Curie -toimien ja niiden tavoitteiden 
tunnettuuden lisäämiseksi.

Perustelu

Julkisia laitoksia, jotka edistävät tutkijoidensa liikkuvuutta, on kannustettava – myös 
taloudellisin keinoin – kehittämään edelleen tämäntyyppisiä toimia.

Tarkistus 82
Liite I, osa III Ihmiset, alaotsikko Toimet, viimeinen kappale (uusi)

Alueiden välisen liikkuvuuden 
lisäämiseksi (mukaan luettuna 
liikkuminen saman maan rajojen sisällä) 
koordinoidaan rakennerahastoista ja 
muista rahastosta rahoitettuja toimia sekä 
puiteohjelmasta rahoitettuja toimia.

Perustelu

Alueiden välinen liikkuvuus on tärkeä seikka maiden sisäisen ja rajat ylittävän liikkuvuuden 
kannalta, mutta vain harvat rahoitusjärjestelmät tukevat sitä.

Tarkistus 83
Liite I, osa IV Valmiudet, 1 kappale, 6 luetelmakohta

– kansainvälistä yhteistyötä tukevilla 
horisontaalisilla toimilla ja toimenpiteillä.

– rajat ylittävää ja kansainvälistä 
yhteistyötä tukevilla horisontaalisilla 
toimilla ja toimenpiteillä.

Perustelu

Kansainvälistä yhteistyötä koskevaa periaatetta on sovellettava myös rajat ylittävään ja 
alueiden väliseen yhteistyöhön.
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Tarkistus 84
Liite I, osa IV Valmiudet, 2 kappale, 3 luetelmakohta

– koordinoida tutkimuspolitiikka, mukaan 
luettuina kansallisella tai alueellisella 
tasolla tehdyt valtioiden väliset 
yhteistyöaloitteet, jotka liittyvät yhteisen 
edun mukaisiin kysymyksiin.

– koordinoida tutkimuspolitiikka, mukaan 
luettuina kansallisella tai alueellisella 
tasolla tehdyt valtioiden väliset 
yhteistyöaloitteet, jotka liittyvät yhteisen 
edun mukaisiin kysymyksiin. Erityistä 
huomiota kiinnitetään lähestymistapaan, 
jolla tutkimuspotentiaalin kehittämisen 
sekä innovointilähtöisten 
rakennerahastojen ja muiden ohjelmien 
välillä pyritään saamaan aikaan 
synergiaetuja.

Perustelu

Rakennerahastoista, seitsemännestä puiteohjelmasta sekä kilpailuja ja innovaatiota 
koskevasta ohjelmasta rahoitettavien tutkimuksen ja innovoinnin osa-alueiden täytyy 
täydentää toisiaan.

Tarkistus 85
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Lähtökohdat, 2 

kappale

Eurooppalaisen lähestymistavan 
kehittäminen tutkimusinfrastruktuureihin, 
myös tieto- ja viestintätekniikan sähköisiin 
infrastruktuureihin, ja tämän alueen 
toimien toteuttaminen unionin tasolla voi 
parantaa merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimuksen potentiaalia ja hyödyntämistä. 

Eurooppalaisen lähestymistavan 
kehittäminen tutkimusinfrastruktuureihin, 
myös tieto- ja viestintätekniikan sähköisiin 
infrastruktuureihin, ja tämän alueen 
toimien toteuttaminen unionin tasolla voi 
parantaa merkittävästi eurooppalaisen 
tutkimuksen potentiaalia ja hyödyntämistä 
ja edistää Euroopan tutkimusalueen 
kehittymistä..

Perustelu

Tutkimusinfrastruktuureilla on erittäin tärkeä merkitys sekä itse tutkimuksen että 
huipputeknologian innovoinnin kannalta.

Tarkistus 86
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Lähtökohdat, 3 

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

EU voi ja sen tulee omaksua rooli 
toiminnan liikkeellepanijana ja 
vipuvaikutuksen lisääjänä. Se voi 
varmistaa osaltaan, että eri jäsenvaltioissa 
oleviin infrastruktuureihin luodaan 
tehokkaammat pääsymahdollisuudet ja 
parannetaan niiden käyttöä, sekä 
stimuloida näiden infrastruktuurien 
kehittämistä koordinoidulla tavalla ja 
edistää uusien koko Euroopan etua 
palvelevien tutkimusinfrastruktuurien 
perustamista keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä. Tältä osin Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumilla (ESFRI) on 
merkittävä neuvoa-antava tehtävä 
tarpeiden tunnistamisen sekä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamista 
koskevan alustavan suunnitelman 
laatimisen kannalta. Lopullisen 
päätöksen tekevät jäsenvaltiot.

Perustelu

ESFRI:n tehtäviä on selvennettävä, ja päätöksen tekevä taho on nimettävä selvästi. 
Infrastruktuureja koskevan suunnitelman tekeminen edellyttää lisää avoimuutta ja selviä 
kriteerejä.

Tarkistus 87
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Lähtökohdat, 3 a 

kappale (uusi)

Lähentymisalueiden tutkimuspotentiaalia 
ei pidä jättää huomiotta tehtäessä uutta 
infrastruktuuria koskevia päätöksiä, 
koska näillä alueilla voi olla mahdollista 
tehdä tutkimusta pienin kustannuksin. 
Infrastruktuurien kehittämistä 
koordinoidaan tiiviisti rakennerahastojen 
ja muiden Euroopassa ja kansallisesti 
saatavilla olevien rahoitusvälineiden 
kanssa. 

Perustelu

Joidenkin lähentymisalueiden tutkimusvalmiudet ovat erittäin hyvät. Niitä voidaan vahvistaa 
merkittävästi Euroopan tutkimusalueen hyväksi rakennerahastoista saatavalla tuella. Tämä 
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voi auttaa kehittämään laajaa infrastruktuuria ”ydinmaiden” ulkopuolelle. Seitsemännestä 
puiteohjelmasta pitäisi myöntää lisävaroja (yhteensopivia varoja) investoinneille, joihin 
liittyy eurooppalainen investointiulottuvuus, ja samalla pitäisi varmistaa niiden liittäminen 
osaksi Euroopan tutkimusaluetta.

Tarkistus 88
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Toimet, 1 alaotsikko, 

1 luetelmakohta

– Muiden maiden 
tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuudet. Tarkoituksena on 
taata, että eurooppalaisilla tutkijoilla on 
mahdollisuus käyttää tutkimustyössään 
tarvitsemiaan parhaita infrastruktuureja 
niiden sijaintipaikasta riippumatta.

– Muiden maiden 
tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuudet. Tarkoituksena on 
taata, että eurooppalaisilla tutkijoilla, myös 
teollisuuden ja pk-yritysten tutkijoilla, on 
mahdollisuus käyttää tutkimustyössään 
tarvitsemiaan parhaita infrastruktuureja 
niiden sijaintipaikasta riippumatta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen epäselvyyksien välttämiseksi ja kaikkien tutkijoiden yhtäläisen kohtelun 
takaamiseksi heidän työskentely-ympäristöstään riippumatta.

Tarkistus 89
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Toimet, ”Uusien 

tutkimusinfrastruktuurien tuki”, 1 kappale

Kummassakin tapauksessa EU:n tuen 
määrä (prosentteina 
kokonaiskustannuksista) määritetään 
selvästi osallistumista koskevissa 
säännöissä.

Rahoitettavaksi ehdotettava 
infrastruktuurihankkeet valitaan soveltaen 
arviointiperusteita, joihin kuuluvat muun 
muassa seuraavat:

Rahoitettavaksi ehdotettavat
infrastruktuurihankkeet valitaan soveltaen 
arviointiperusteita, joihin kuuluvat muun 
muassa seuraavat:

Perustelu

Ehdotusten jättäjien pitäisi olla selvillä EU:n tuen määrästä, koska tämä helpottaa 
rahoituksen suunnittelua heti alusta lähtien.

Tarkistus 90
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Toimet, ”Uusien 
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tutkimusinfrastruktuurien tuki”,, 1 kappale, -1 a luetelmakohta (uusi)

– tieteellinen erityisosaaminen

Perustelu

Tämä kriteeri on välttämätön kaikkien tutkimushankkeiden kohdalla.

Tarkistus 91
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Toimet, ”Uusien 

tutkimusinfrastruktuurien tuki”, 1 kappale, 5 luetelmakohta

– mahdollisuudet eurooppalaisiin 
kumppanuuksiin ja keskeisten 
sidosryhmien sitoutuneisuus

– mahdollisuudet eurooppalaisiin 
kumppanuuksiin ja keskeisten 
sidosryhmien, EIP:n ja 
rakennerahastojen sitoutuneisuus

Perustelu

Merkittävimpien sidosryhmien pitäisi antaa merkittävää taloudellista tukea uuden 
infrastruktuurin kehittämiselle. Suurempien vaikutusten aikaan saamiseksi pitäisi harkita 
rakennerahastoista, EIP:stä ja muista lähteistä peräisin olevien yhteensopivien varojen 
käyttöä.

Tarkistus 92
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusinfrastruktuurit, alaotsikko Toimet, 2 alaotsikko, 

1 kappale, 6 luetelmakohta

– rakentamis- ja toimintakustannusten 
arviointi.

– rakentamis- ja toimintakustannusten 
toteutettavuustutkimus sekä 
kustannustehokkuusanalyysilla 
vahvistettu taloudellinen elinkelpoisuus

Perustelu

Molemmat kriteerit ovat välttämättömiä oikeanlaisen päätöksen tekemiseksi.

Tarkistus 93
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, alaotsikko Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten 
pk-yritysten innovointivalmiuksia ja niiden 
panosta uusien teknologiapohjaisten 
tuotteiden ja markkinoiden kehittämisessä 
tukemalla tutkimustyön ulkoistamista,

Tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten 
pk-yritysten innovointivalmiuksia ja niiden 
panosta uusien teknologiapohjaisten 
tuotteiden ja markkinoiden kehittämisessä 
tukemalla tutkimustyön ulkoistamista ja
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tutkimustoiminnan lisäämistä, verkkojen 
laajentamista, tutkimustulosten 
hyödyntämistä ja teknologisen taitotiedon 
hankkimista.

tutkimustoiminnan lisäämistä sekä
helpottamalla siemenvaiheen rahoituksen 
saamista, verkkojen laajentamista, 
tutkimustulosten hyödyntämistä ja 
teknologisen taitotiedon hankkimista.

Perustelu

Ennen kuin aloittava teknologia-alan yritys voi houkutella käynnistysvaiheen rahoitusta, sen 
on selviydyttävä vieläkin haastavammasta tehtävästä eli varmistettava tätä edeltävän 
siemenvaiheen rahoitus. Siemenvaiheen rahoitusta käytetään sellaisten toimien 
rahoittamiseen, joilla pyritään todistamaan sijoittajille uuden teknologian olevan 
kaupallisesti ja teknisesti elinkelpoista. Näihin toimiin kuuluu usein a) markkinatutkimusten 
tekeminen, b) prototyypin valmistaminen sekä c) muita toimenpiteitä, kuten konsulttien 
sitouttaminen, alkuvaiheen henkilöstökustannusten hoitaminen, apurahan hakemiseen 
tarvittava tuki ja sijoittajien etsimiseen tarvittava tuki. Siemenvaiheen rahoitus on erittäin 
tärkeää, sen hankkiminen vie runsaasti aikaa, ja käynnistysvaiheen rahoitukseen verrattuna 
sitä saa varsin niukasti. 

Tarkistus 94
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, alaotsikko Lähtökohdat

Pk-yritykset ovat Euroopan teollisuuden 
ydintoimijoita. Niiden pitäisi olla 
avainasemassa innovoinnissa ja 
tietämyksen muuntamisessa uusiksi 
tuotteiksi, prosesseiksi ja palveluiksi. 
Kilpailun kovetessa sisämarkkinoilla ja 
maailmanlaajuisesti Euroopan pk-yritykset 
joutuvat lisäämään tietämystään ja 
tutkimusintensiteettiään, laajentamaan 
liiketoimintaansa suuremmille 
markkinoille ja kansainvälistämään 
tietämysverkkojaan. Pk-yrityksille 
suunnatut jäsenvaltioiden toimet eivät 
useimmissa tapauksissa kannusta tai tue 
valtioiden väliseen tutkimusyhteistyöhön ja 
teknologiansiirtoon. EU-tason toimille on 
välttämätön tarve kansallisen ja alueellisen 
tason toimien täydentämiseksi ja 
tehostamiseksi. Seuraavassa esitettyjen 
erityisten toimien lisäksi pk-yritysten 
osallistumista kannustetaan ja helpotetaan 
ja niiden tarpeet otetaan huomioon kautta 
koko puiteohjelman.

Pk-yritykset ovat Euroopan teollisuuden 
ydintoimijoita. Niiden pitäisi olla 
avainasemassa innovoinnissa ja 
tietämyksen muuntamisessa uusiksi 
tuotteiksi, prosesseiksi ja palveluiksi. 
Kilpailun kovetessa sisämarkkinoilla ja 
maailmanlaajuisesti Euroopan pk-yritykset 
joutuvat lisäämään tietämystään ja 
tutkimusintensiteettiään, kehittämään 
hankkeita, jotka helpottavat pääsyä 
tutkimustuotteiden pääsyä markkinoille, 
laajentamaan liiketoimintaansa 
suuremmille markkinoille ja 
kansainvälistämään tietämysverkkojaan. 
Pk-yrityksille suunnatut jäsenvaltioiden 
toimet eivät useimmissa tapauksissa 
kannusta tai tue valtioiden väliseen 
tutkimusyhteistyöhön ja 
teknologiansiirtoon. EU-tason toimille on 
välttämätön tarve kansallisen ja alueellisen 
tason toimien täydentämiseksi ja 
tehostamiseksi. Seuraavassa esitettyjen 
erityisten toimien lisäksi pk-yritysten 
osallistumista kannustetaan ja helpotetaan 
ja niiden tarpeet otetaan huomioon kautta 
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koko puiteohjelman. Puiteohjelman ja 
EUREKAn välinen synergia voidaan 
valjastaa suuryritysten ja pk-yritysten 
välisten kumppanuuksien tukemiseen.

Perustelu

Pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi pitäisi edistää tutkimuksen sekä demonstroinnin ja 
muiden toimen, kuten liiketoiminnan käynnistämisen, läheistä integroitumista tutkimukselle ja 
innovoinnille myönnettävää valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen ne 
pitäisi liittää kilpailua ja innovaatioita koskevan ohjelman tarjoamiin välineisiin, mikä 
edistäisi tuotteiden kaupallistamista.

EUREKAsta saadut kokemukset voisivat hyödyttää pk-yrityksiä sekä lisätä ja helpottaa niiden 
osallistumista hankkeisiin. 

Tarkistus 95
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, alaotsikko Toimet, 1 

kappale

Erityisesti pk-yritysten tukemiseen 
tarkoitetuilla toimilla on määrä tukea pk-
yrityksiä ja pk-yritysjärjestöjä, joiden on 
ulkoistettava tutkimusta yliopistoihin ja 
tutkimuskeskuksiin. Kyseessä ovat 
enimmäkseen low tech ja medium tech 
-yritykset, joilla on vain vähän tai ei 
lainkaan tutkimuskapasiteettia. Toimet 
ovat avoinna myös sellaisille 
tutkimuspainotteisille pk-yrityksille, joiden 
on teetettävä tutkimusta muualla 
ydinvalmiuksiensa täydentämiseksi. 
Toimet voivat koskea kaikkia tieteen ja 
teknologian aloja. Rahoitusta myönnetään 
seuraavissa kahdessa järjestelyssä:

Erityisesti pk-yritysten tukemiseen 
tarkoitetuilla toimilla on määrä tukea pk-
yrityksiä ja pk-yritysjärjestöjä, joiden on 
ulkoistettava tutkimusta yliopistoihin ja 
tutkimuskeskuksiin. Kyseessä ovat 
enimmäkseen low tech- ja medium tech 
-yritykset, joilla on vain vähän tai ei 
lainkaan tutkimuskapasiteettia. Toimet 
ovat avoinna myös sellaisille 
tutkimuspainotteisille pk-yrityksille, joiden 
on teetettävä tutkimusta muualla 
ydinvalmiuksiensa täydentämiseksi. Ne 
voivat myös tarjota tutkimuspalveluja 
muille hankkeessa mukana oleville 
kumppaneille. Tukea myönnetään myös 
sivutuotteiden kehittämiseen keinona 
tutkimustulosten kaupallistamiseksi. 
Toimet voivat koskea kaikkia tieteen ja 
teknologian aloja. Toimiin kuuluu 
tutkimus- ja demonstrointitoimenpiteitä, 
joilla tulokset tuodaan lähemmäksi 
markkinoita ja tämä toimintalinja 
liitetään kilpailua ja innovaatioita 
koskevan ohjelman tarjoamiin välineisiin.
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Perustelu

Pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi pitäisi edistää tutkimuksen sekä demonstroinnin ja 
muiden toimien, kuten liiketoiminnan käynnistämisen, läheistä integroitumista. Tämän jälkeen 
ne pitäisi liittää kilpailua ja innovaatioita koskevan ohjelman tarjoamiin välineisiin, mikä 
edistäisi tuotteiden kaupallistamista.

Tarkistus 96
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, alaotsikko Toimet, 1 

kappale, 1 a luetelmakohta (uusi)

– Siemenvaihe: Tutkijoiden tukeminen 
siemenvaiheen rahoituksen 
hankkimisessa, jotta he voivat teettää 
markkinatutkimuksen, kehittää pilotti- ja 
demonstrointihankkeita ja 
työskentelyprototyypin ja jatkaa sellaisia 
asiaan liittyviä toimia, jotka johtavat 
yrityksen perustamiseen; pk-yritysten 
tukeminen uusien tutkimustuotteiden 
kaupallistamisessa.

Perustelu

Ennen kuin aloittava teknologia-alan yritys voi houkutella käynnistysvaiheen rahoitusta, sen 
on selviydyttävä vieläkin haastavammasta tehtävästä eli varmistettava tätä edeltävän 
siemenvaiheen rahoitus. Siemenvaiheen rahoitusta käytetään sellaisten toimien 
rahoittamiseen, joilla pyritään todistamaan sijoittajille uuden teknologian olevan 
kaupallisesti ja teknisesti elinkelpoista. Näihin toimiin kuuluu usein a) markkinatutkimusten 
tekeminen, b) prototyypin valmistaminen sekä c) muita toimenpiteitä, kuten konsulttien 
sitouttaminen, alkuvaiheen henkilöstökustannusten hoitaminen, apurahan hakemiseen 
tarvittava tuki ja sijoittajien etsimiseen tarvittava tuki. Siemenvaiheen rahoitus on erittäin 
tärkeää, sen hankkiminen vie runsaasti aikaa, ja käynnistysvaiheen rahoitukseen verrattuna 
sitä saa varsin niukasti. 

Tarkistus 97
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, alaotsikko Toimet, 1 a 

kappale (uusi)

Nämä kaksi järjestelmää korvaavat 
tutkimuksen alan yhteistyötoimet sekä 
yhteiset tutkimustoimet, jotka otettiin 
käyttöön pk-yritysten tukemiseksi 
kuudennessa puiteohjelmassa. 
Hallinnollisiin sääntöihin ei tehdä 
muutoksia lukuun ottamatta 
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yksinkertaistamissyistä tarpeellisia 
muutoksia.

Perustelu

Jatkuvuuden ja yksinkertaistamisen varmistamiseksi ohjelmasta tehdään käyttäjien kannalta 
parempi.

Tarkistus 98
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, alaotsikko Toimet, 1 b 

kappale (uusi)

Lisäksi tukea myönnetään ”kansallisia 
tutkimuspalkintoja” antaville 
järjestelmille, joissa pk-yrityksille tai 
pk-yritysten yhteenliittymille myönnetään 
varoja, jotta ne voivat valmistella 
ehdotuksia puiteohjelmaa varten.

Perustelu

Poistaakseen yhden olemassa olevan esteen EU:n pitäisi tukea kansallisia tukitoimenpiteitä, 
joilla tuetaan alkuvaiheen valmisteluja, jotka koskevat pk-yritysten osallistumista 
seitsemänteen puiteohjelmaan. Kansallisilla tutkimuspalkinnoilla pitäisi voida esimerkiksi 
kattaa kustannukset, joita koituu tapaamisten järjestämisestä ja ehdotusten valmistelusta.

Tarkistus 99
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus, alaotsikko Toimet, 2 

kappale

Kilpailukykyä ja innovaatioita koskevalla 
ohjelmalla tuetaan välittäjäverkostoja ja 
kansallisia järjestelmiä, joilla kannustetaan 
ja helpotetaan pk-yritysten osallistumista 
puiteohjelmaan. 

Kilpailukykyä ja innovaatioita koskevalla 
ohjelmalla tuetaan välittäjäverkostoja ja 
kansallisia järjestelmiä, joilla kannustetaan 
ja helpotetaan pk-yritysten osallistumista 
puiteohjelmaan. Käyttöön otetaan 
yksinkertaisia, lyhyitä, nopeiden 
menettelyjen hankkeita, joihin ei liity 
monimutkaisia rahoitusperiaatteita ja 
tarpeetonta raportointia. Sekä 
puiteohjelmassa että kilpailua ja 
innovaatioita koskevassa ohjelmassa 
noudatetaan mahdollisuuksien mukaan
soveltamista koskevia ja 
sopimusoikeudellisia yhteisiä periaatteita.
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Perustelu

Tarkoituksena on tehdä molemmista ohjelmista suotuisempia käyttäjien kannalta. Tämä 
helpottaa pk-yritysten hankkeiden valmistelua ja yksinkertaistaa niiden hallintoa ja 
varainhoitoa, minkä seurauksena tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin osallistuvien pk-yritysten 
määrä kasvaa. EU:n ohjelmat houkuttelevat pk-yrityksiä, kun hankkeisiin liittyy kolme 
keskeistä asiaa: rahaa, nopeita päätöksiä ja yksinkertaisia soveltamisperiaatteita. 

Tarkistus 100
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tietämyksen alueet, alaotsikko Lähtökohdat, 2 kappale

Toimilla pyritään vahvistamaan Euroopan 
alueiden valmiuksia investoida t&k:hon ja 
toteuttaa tutkimustoimia. Samalla pyritään 
siihen, että alueiden toimijoilla on 
mahdollisimmat hyvät valmiudet osallistua 
menestyksekkäästi eurooppalaisiin 
tutkimushankkeisiin. .

Toimilla pyritään vahvistamaan Euroopan 
alueiden valmiuksia investoida t&k:hon ja 
toteuttaa tutkimustoimia. Samalla pyritään 
siihen, että alueiden toimijoilla on 
mahdollisimmat hyvät valmiudet osallistua 
menestyksekkäästi eurooppalaisiin 
tutkimushankkeisiin. Toimilla helpotetaan 
alueellisten keskusten/klusterien 
perustamista, mikä edistää Euroopan 
tutkimusalueen kehittämistä. Erityistä 
huomiota kiinnitetään rajat ylittävien 
klusterien kehittämiseen.

Perustelu

Jotta Euroopan tutkimusalueeseen liittyviä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysin, EU:n 
kaikkien alueiden alueellisia klustereita ja keskuksia on kehitettävä integroimalla koulutus ja 
tutkimus.

Kahteen eri maahan kuuluvien naapurialueiden laitokset voisivat olla kiinnostuneita luomaan 
yhteisiä klustereita. 

Tarkistus 101
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tietämyksen alueet, alaotsikko Toimet, 1 kappale

Uudella ”Tietämyksen alueet” -aloitteella 
tuodaan toimintaan mukaan ja keskenään 
yhteistyöhön alueellisia tutkimustoimijoita: 
korkeakouluja, tutkimuskeskuksia, 
yrityksiä, viranomaisia (alueneuvostoja tai 
aluekehityskeskuksia). Hankkeissa on 
tavoitteena tehdä alueellisten klustereiden 
tutkimuslinjauksia koskeva yhteinen 
analyysi (koordinoiden alueellisten 
innovointiklustereiden laajempiin 

Uudella ”Tietämyksen alueet” -aloitteella 
tuodaan toimintaan mukaan ja keskenään 
yhteistyöhön alueellisia tutkimustoimijoita: 
korkeakouluja, tutkimuskeskuksia, 
yrityksiä, viranomaisia (alueneuvostoja tai 
aluekehityskeskuksia). Hankkeissa on 
tavoitteena toteuttaa toimia, joilla tuetaan 
alueellisten innovaatiostrategioiden 
toteuttamista, tehdä alueellisten tai rajat 
ylittävien klustereiden tutkimuslinjauksia 
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näkökohtiin liittyvien toimien kanssa) ja 
kehittää keinoja sille, miten ne voidaan 
ottaa huomioon yksittäisissä 
tutkimustoimissa (muun muassa 
tutkimusprofiililtaan kehittyneiden 
alueiden vähemmän kehittyneille alueille 
tarjoaman ”mentoroinnin” kautta). Tämä 
käsittää toimenpiteitä, joilla parannetaan 
tutkimuksen verkottumista ja pääsyä 
tutkimusrahoituksen piiriin sekä 
tutkimustoimijoiden ja -instituutioiden 
integroitumista alueiden talouteen. 
Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteydessä 
EU:n aluepolitiikkaan ja kilpailukykyä ja 
innovointia koskevaan ohjelmaan sekä 
koulutusalan ohjelmiin. 

koskeva yhteinen analyysi (koordinoiden 
alueellisten innovointiklustereiden 
laajempiin näkökohtiin liittyvien toimien
kanssa) ja kehittää keinoja sille, miten ne 
voidaan ottaa huomioon yksittäisissä 
tutkimustoimissa (muun muassa 
tutkimusprofiililtaan kehittyneiden 
alueiden vähemmän kehittyneille alueille 
tarjoaman ”mentoroinnin” sekä kehittyville 
tietämyksen alueille annettavan suoran 
tuen kautta). Tämä käsittää toimenpiteitä, 
joilla parannetaan tutkimuksen 
verkottumista ja pääsyä 
tutkimusrahoituksen piiriin sekä 
tutkimustoimijoiden ja -instituutioiden 
integroitumista alueiden talouteen. 
Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteydessä 
EU:n aluepolitiikkaan (rakennerahastojen 
käyttö) ja kilpailukykyä ja innovointia 
koskevaan ohjelmaan sekä koulutusalan 
ohjelmiin. 

Perustelu

Viidennessä ja kuudennessa puiteohjelmassa kehitettiin menestyksekkäästi alueellisia 
innovaatiostrategioita, joiden täytäntöönpanovaiheeseen ollaan nyt siirtymässä. Kahteen eri 
maahan kuuluvien naapurialueiden laitokset voisivat olla kiinnostuneita luomaan yhteisiä 
klustereita.

Tarkistus 102
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusvalmiudet, alaotsikko Tavoite

Tavoitteena on edistää laajentuneen 
Euroopan unionin täyden 
tutkimuspotentiaalin hyödyntämistä 
vapauttamalla ja kehittämällä 
tutkimuspotentiaalia EU:n 
lähentymisalueilla ja syrjäisimmillä alueilla 
ja parantamalla näiden alueiden tutkijoiden
valmiuksia osallistua menestyksekkäästi
tutkimustoimiin EU:n tasolla.

Tavoitteena on edistää laajentuneen 
Euroopan unionin täyden 
tutkimuspotentiaalin hyödyntämistä 
vapauttamalla ja kehittämällä 
tutkimuspotentiaalia EU:n 
lähentymisalueilla ja syrjäisimmillä 
alueilla, parantamalla näiden alueiden 
suuren potentiaalin keskusten valmiuksia 
ja mahdollistamalla näiden alueiden 
tutkijoiden menestyksekkään 
osallistumisen tutkimustoimiin EU:n 
tasolla.

Perustelu
Eurooppalaisten huippuosaamiskeskusten luominen viidennessä puiteohjelmassa ja 
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tiedonsiirtokeskusten luominen kuudennessa puiteohjelmassa oli todellinen menestys. 
Tällaisia toimia olisi jatkettava seitsemännessä puiteohjelmassa. Koska parhaat keskukset 
(osaamiskeskukset) voidaan erottaa muista käyttämällä monia eri nimiä ja koska sanaa 
”huippuosaaminen” pidetään toisinaan liian voimakkaana, tarkistuksessa ehdotetaan 
käytettäväksi neutraalia nimeä, ”suuren potentiaalin keskus”.

Tarkistus 103
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusvalmiudet, alaotsikko Lähtökohdat

Eurooppa ei hyödynnä optimaalisesti 
tutkimusvalmiuksiaan etenkään vähemmän 
kehittyneillä alueilla, jotka sijoittuvat 
kauaksi Euroopan tutkimuksen ja teollisen 
kehittämisen keskuksesta. Tavoitteena on 
auttaa kyseisten alueiden tutkijoita ja 
tutkimusinstituutioita osallistumaan 
eurooppalaiseen tutkimustoimintaan ja 
hyötymään Euroopan muiden alueiden 
tietämyksestä ja kokemuksesta. Tätä varten 
näille tutkijoille ja tutkimusinstituutioille 
on tarkoitus luoda edellytykset hyödyntää 
valmiuksiaan, mikä puolestaan tukee 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
täysimittaista toteutusta laajentuneessa 
unionissa. 

Eurooppa ei hyödynnä optimaalisesti 
tutkimusvalmiuksiaan etenkään vähemmän 
kehittyneillä alueilla, jotka sijoittuvat 
kauaksi Euroopan tutkimuksen ja teollisen 
kehittämisen keskuksesta. Tavoitteena on 
auttaa kyseisten alueiden tutkijoita ja 
suuren potentiaalin keskuksia (joista 
löytyy tai joihin on syntymässä 
huippuosaamista) osallistumaan 
täysipainoisesti eurooppalaiseen
tutkimustoimintaan ja hyötymään 
Euroopan muiden alueiden tietämyksestä ja 
kokemuksesta. Tätä varten näille tutkijoille 
ja tutkimusinstituutioille on tarkoitus luoda 
edellytykset hyödyntää valmiuksiaan, mikä 
puolestaan tukee eurooppalaisen 
tutkimusalueen täysimittaista toteutusta 
laajentuneessa unionissa. Nämä toimet 
perustuvat aikaisempiin ja nykyisiin 
toimenpiteisiin, joita ovat esimerkiksi 
eurooppalaiset huippuosaamisen 
keskukset sekä tiedonsiirtokeskukset.

Perustelu

Eurooppalaisten huippuosaamiskeskusten luominen viidennessä puiteohjelmassa ja 
tiedonsiirtokeskusten luominen kuudennessa puiteohjelmassa oli todellinen menestys. 
Tällaisia toimia olisi jatkettava seitsemännessä puiteohjelmassa. Koska parhaat keskukset 
(osaamiskeskukset) voidaan erottaa muista käyttämällä monia eri nimiä ja koska sanaa 
”huippuosaaminen” pidetään toisinaan liian voimakkaana, tarkistuksessa ehdotetaan 
käytettäväksi neutraalia nimeä, ”suuren potentiaalin keskus”.

Tarkistus 104
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusvalmiudet, alaotsikko Toimet, 1 luetelmakohta

– Valtioiden väliset keskinäiset 
tutkijavaihdot lähentymisalueiden 

– Valtioiden väliset keskinäiset tutkija- ja 
johtajavaihdot lähentymisalueiden 
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valittujen organisaatioiden ja yhden tai 
useamman kumppaniorganisaation välillä; 
kokeneiden tutkijoiden rekrytointi
valittuihin tutkimuskeskuksiin muista 
EU-maista.

valittujen suuren potentiaalin keskusten ja 
yhden tai useamman 
kumppaniorganisaation välillä; kokeneiden 
tutkijoiden ja johtajien rekrytointi 
valittuihin tutkimuskeskuksiin 
jäsenvaltioista, assosioituneista maista ja 
yhteisön ulkopuolisista maista.

Perustelu

Suuren potentiaalin keskusten kehittämisen kannalta on tärkeää käsitellä myös 
johtohenkilöstöä (esimerkiksi johtavan eurooppalaisen tutkimuslaitoksen huippujohtajan 
puolen vuoden mittainen komennus). Muut rajoitukset eivät ole tarpeen – tutkijoita ja johtajia 
voi tulla myös yhteisön ulkopuolisista maista.

Tarkistus 105
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusvalmiudet, alaotsikko Toimet, 2 luetelmakohta

– Tutkimuslaitteiston hankinta ja 
kehittäminen ja materiaalisen ympäristön 
kehittäminen, jotta voidaan täysin 
hyödyntää älyllistä potentiaalia valituissa 
lähentymisalueiden tutkimuskeskuksissa.

– Tutkimuslaitteiston hankinta ja 
kehittäminen ja materiaalisen ympäristön 
kehittäminen, jotta voidaan täysin 
hyödyntää älyllistä potentiaalia valituissa 
lähentymisalueiden suuren potentiaalin 
tutkimuskeskuksissa.

Perustelu

Eurooppalaisten huippuosaamiskeskusten luominen viidennessä puiteohjelmassa ja 
tiedonsiirtokeskusten luominen kuudennessa puiteohjelmassa oli todellinen menestys. 
Tällaisia toimia olisi jatkettava seitsemännessä puiteohjelmassa. Koska parhaat keskukset 
(osaamiskeskukset) voidaan erottaa muista käyttämällä monia eri nimiä ja koska sanaa 
”huippuosaaminen” pidetään toisinaan liian voimakkaana, tarkistuksessa ehdotetaan 
käytettäväksi neutraalia nimeä, ”suuren potentiaalin keskus”.

Tarkistus 106
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusvalmiudet, alaotsikko Toimet, 4 luetelmakohta

– ”Arviointipalvelut”, joiden avulla mikä 
tahansa lähentymisalueen tutkimuskeskus 
voi hankkia kansainvälisen ja 
puolueettoman asiantuntija-arvion 
tutkimuksensa laadun ja 
infrastruktuuriensa yleisestä tasosta.

Poistetaan.
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Perustelu

Tieteellistä huippuosaamista ei voida todistaa tekemällä tutkimuskeskuksia koskevia yleisiä 
arvioita. Niiden toteuttamiseen liittyisi useita käytännön ongelmia. Asiasta kiinnostuneet 
keskukset voivat teettää tällaisia arvioita yksinkertaisesti pyytämällä sopivia asiantuntijoita 
tekemään niitä. Tämä puolestaan mahdollistetaan aikaisemmassa tarkistuksessa.

Tarkistus 107
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tutkimusvalmiudet, alaotsikko Toimet, viimeinen kappale

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

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

Luodaan yksinkertaisia hallinnollisia, 
organisatorisia ja rahoitusta koskevia 
mekanismeja ja tukirakenteita, joilla 
helpotetaan eri lähteistä saatavan 
rahoituksen yhdistämistä; 
rakennerahastojen rahoituksen 
täydentävyyttä koskevat säännöt 
perustuvat aikaisempaan kokemukseen, 
kuten siihen, jota on saatu BONUS-
rahoitusjärjestelmästä.

Perustelu

Kyse on projektikoordinaattoreiden havaitsemista vaikeuksista heidän yrittäessään käyttää 
eri ohjelmista peräisin olevia varoja.

Tarkistus 108
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Tiede yhteiskunnassa, alaotsikko Toimet, 7 luetelmakohta

– Yhtäältä tiedemaailman ja toisaalta 
poliittisten päätöksentekijöiden, 
tiedotusvälineiden ja suuren yleisön välisen 
viestinnän parantaminen siten, että 
tutkijoita autetaan viestimään paremmin 
työstään ja tuetaan tieteellistä informaatiota 
ja tiedonvälitystä.

– Yhtäältä tiedemaailman ja toisaalta 
poliittisten päätöksentekijöiden, 
tiedotusvälineiden ja suuren yleisön välisen 
yhteisymmärryksen parantaminen siten, 
että tutkijoita autetaan viestimään 
paremmin työstään ja tuetaan tieteellistä 
informaatiota ja tiedonvälitystä.



PE 360.033v01-00 64/74 PR\571052FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Perustelu

Viestintä merkitsee yksisuuntaista suhdetta. Yhteiskunnan osallistuminen on tarpeen.

Tarkistus 109
Liite I, osa IV Valmiudet, otsikko Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalaan liittyvät 

toimet, alaotsikko Toimet, 2 alaotsikko, 3 a luetelmakohta (uusi)

– Tarjotaan GMES-ohjelman tulevalle 
hallintojärjestelmälle kaikki tarpeelliset 
tutkimukset ja palvelut, ottaen huomioon 
komission keskeisen roolin ohjelmassa.

Perustelu

Euroopan komissiolla pitäisi olla keskeinen tehtävä tulevan GMES-ohjelman hallinnoinnissa, 
ja yhteisen tutkimuskeskuksen pitäisi myös olla siinä aktiivisesti mukana. Itse asiassa YTK:lla 
on huomattavaa kokemusta GMES-järjestelmästä. Tästä syystä – aliarvioimatta kuitenkaan 
sitä, kuinka muut virastot ovat vaikuttaneet GMES-järjestelmän kehittämiseen – GMES-
ohjelman hallinnoinnin keskeisenä osana pitäisi olla YTK:n ja muiden GMES-palvelujen 
tarjoajien työn koordinointi.

Tarkistus 110
Liite III, a kohdan 1 kohdan 1 a kappale (uusi)

Yhteistyöhankkeet korvaavat kuudennen 
puiteohjelman kaksi välinettä: integroidut 
hankkeet ja kohdennetut 
tutkimushankkeet (STREP).
Hallinnollisiin sääntöihin ei tehdä 
muutoksia lukuun ottamatta 
yksinkertaistamissyistä tarpeellisia 
muutoksia.

Perustelu

Jatkuvuuden ja yksinkertaistamisen varmistamiseksi ohjelmasta tehdään käyttäjien kannalta 
parempi.

Tarkistus 111
Liite III, a kohdan 2 kohdan 1 a kappale (uusi)

Osana puiteohjelmaa jo perustettujen 
huippuosaamisen verkostojen tavoitetta 
kehitetään vähitellen kumppanien 
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integroitumisesta kohti tutkimuksen 
erityisten lisätavoitteiden saavuttamista.

Perustelu

Seitsemäs puiteohjelma tuo mukanaan monia uusia välineitä, kuten Euroopan 
tutkimusneuvoston, teknologiayhteisöt, yhteiset teknologia-aloitteet, laajat 
tutkimusyhteistyöhankkeet, laajat kansalliset tutkimusohjelmat, joita ERA-Net koordinoi, 
laajan infrastruktuurin, yhteisen tutkimuskeskuksen toimenpiteet ja Euratom-ohjelman, ja 
niiden tuloksia saattaa heikentää pirstoutuminen, päällekkäisyys ja yhdentämisen puute. Ei 
ole selvää, kuinka nämä erilliset ohjelmat vaikuttavat toisiinsa. Ei ole myöskään selvää, 
kuinka eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten toimien yhdentäminen varmistetaan. Yksi 
mahdollinen ratkaisu olisi laajentaa huippuosaamisen verkostojen tehtäviä siten, että niille 
annettaisiin lisää koordinointi- ja yhdentämistehtäviä. 

Tarkistus 112
Liite III, a kohdan 4 kohta

Tukea annetaan yksittäisten 
tutkimusryhmien toteuttamille hankkeille. 
Tätä järjestelyä käytetään pääasiassa 
tukemaan Euroopan tutkimusneuvoston 
puitteissa rahoitettavia hankkeita, jotka 
liittyvät tutkijalähtöiseen 
”pioneeritutkimukseen”.

Tukea annetaan yksittäisten 
tutkimusryhmien toteuttamille hankkeille. 
Tätä järjestelyä käytetään pääasiassa 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
liittyvät tutkijalähtöiseen 
”pioneeritutkimukseen” ja joita 
rahoitetaan Euroopan tutkimusneuvoston 
puitteissa tutkijakohtaisilla apurahoilla.

Perustelu

Komissio ja toinen oikeudellinen yksikkö allekirjoittavat apurahoja koskevat sopimukset. Jos 
kuitenkin tutkija, jota asia koskee, siirtyy toiseen tutkimusorganisaatioon, apuraha siirtyy 
hänen mukanaan..

Tarkistus 113
Liite III, a kohdan 6 kohta

Tukea annetaan tutkimushankkeille, joissa
tutkimustyön toteuttavat pääosin 
korkeakoulut, tutkimuslaitokset tai muut 
oikeussubjektit tiettyjen ryhmien, 
erityisesti pk-yritysten tai pk-yritysten 
yhteenliittymien, hyödyksi. 

Tukea annetaan tutkimushankkeille, joissa 
tutkimustyön toteuttavat pääosin 
korkeakoulut, tutkimuslaitokset tai muut 
oikeussubjektit tiettyjen ryhmien, 
erityisesti pk-yritysten tai pk-yritysten 
yhteenliittymien, hyödyksi. EIP-ryhmältä 
pyritään saamaan lisärahoitusta.
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Perustelu

Ennen kuin aloittava teknologia-alan yritys voi houkutella käynnistysvaiheen rahoitusta, sen 
on selviydyttävä vieläkin haastavammasta tehtävästä eli varmistettava tätä edeltävän 
siemenvaiheen rahoitus. Siemenvaiheen rahoitusta käytetään sellaisten toimien 
rahoittamiseen, joilla pyritään todistamaan sijoittajille uuden teknologian olevan 
kaupallisesti ja teknisesti elinkelpoista. Näihin toimiin kuuluu usein a) markkinatutkimusten 
tekeminen, b) prototyypin valmistaminen sekä c) muita toimenpiteitä, kuten konsulttien 
sitouttaminen, alkuvaiheen henkilöstökustannusten hoitaminen, apurahan hakemiseen 
tarvittava tuki ja sijoittajien etsimiseen tarvittava tuki. Siemenvaiheen rahoitus on erittäin 
tärkeää, sen hankkiminen vie runsaasti aikaa, ja käynnistysvaiheen rahoitukseen verrattuna 
sitä saa varsin niukasti. 

Tarkistus 114
Liite III, b kohdan 1 kappaleen 25 alaviite

25. Tai päätösten, jotka neuvosto tekee 
Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tukitoimet on hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 115
Liite III, b kohdan 2 luetelmakohta

Yhteisön rahoitus yhteisten teknologia-
aloitteiden toteuttamiseen sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, joita ei voida 
saavuttaa edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
rahoitusjärjestelyjen avulla. Yhteisissä 
teknologia-aloitteissa käytetään eri 
lähteistä (yksityisistä ja julkisista, 
eurooppalaisista ja kansallisista) peräisin 
olevan erityyppisen rahoituksen 
yhdistelmää. Rahoitusta voidaan antaa eri 
muodoissa ja se voidaan jakaa tai hankkia 
käyttäen erilaisia mekanismeja, joita ovat 
puiteohjelmasta annettava tuki, Euroopan 
investointipankin lainat ja 
riskipääomainvestointien tukeminen. 
Yhteisistä teknologia-aloitteista voidaan 
päättää ja ne voidaan toteuttaa 
perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla 
(tähän voi kuulua myös yhteisyritysten 
perustaminen) tai 

Yhteisön rahoitus yhteisten teknologia-
aloitteiden toteuttamiseen sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, joita ei voida 
saavuttaa edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
rahoitusjärjestelyjen avulla. Yhteisissä 
teknologia-aloitteissa käytetään eri 
lähteistä (yksityisistä ja julkisista, 
eurooppalaisista ja kansallisista) peräisin 
olevan erityyppisen rahoituksen 
yhdistelmää. Rahoitusta voidaan antaa eri 
muodoissa ja se voidaan jakaa tai hankkia 
käyttäen erilaisia mekanismeja, joita ovat 
puiteohjelmasta annettava tuki, Euroopan 
investointipankin lainat ja 
riskipääomainvestointien tukeminen. 
Yhteisistä teknologia-aloitteista voidaan 
päättää ja ne voidaan toteuttaa 
perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla 
(tähän voi kuulua myös yhteisyritysten 
perustaminen) tai 
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erityisohjelmapäätöksillä. Yhteisön tuen 
saaminen edellyttää kaikkien osapuolten 
antamiin virallisiin sitoumuksiin 
perustuvan rahoitusjärjestelyjä koskevan 
kokonaissuunnitelman laatimista. 

erityisohjelmapäätöksillä. Yhteisön tuen 
saaminen edellyttää kaikkien osapuolten 
antamiin virallisiin sitoumuksiin 
perustuvan rahoitusjärjestelyjä koskevan 
kokonaissuunnitelman laatimista. 
Osallistumista koskevat säännöt sisältävät 
erityistoimenpiteitä, joilla varmistetaan, 
että pk-yritysten ja pienten 
tutkimusryhmien pääsyä ja osallistumista 
yhteisten teknologia-aloitteiden 
täytäntöönpanoon tuetaan, mukaan 
luettuna niiden riittävä osallistuminen 
päätöksentekomenettelyihin. Tämän 
näkökohdan on oltava keskeinen osa 
yhteisten teknologia-aloitteiden 
säännöllistä arviointia niiden 
käynnistämisen jälkeen.

Tarkistus 116
Liite III, b kohdan 4 a kappale (uusi)

Yhteisö tukee teknologian siirtoa koskevia 
toimenpiteitä ja auttaa kuromaan umpeen 
kuilua tutkimuksen ja sen 
kaupallistamisen välillä tarjoamalla 
rahoitusta Euroopan 
investointirahastolle, jotta tämä 
hallinnoisi ”teknologiansiirtolaitosta”. 
EY:n perustamissopimuksen 167 artiklan 
mukaisesti hyväksytyn asetuksen sekä 
erityisohjelmien hyväksymistä koskevien 
neuvoston päätösten mukaan 
määritettyjen yksityiskohtaisten 
järjestelyjen mukaisesti ja niistä riippuen 
laitos rahoittaa yliopistojen, 
tutkimuskeskusten tai muiden 
teknologiansiirron alalla aktiivisesti 
toimivien oikeudellisten yksiköiden 
teknologiansiirtoa koskevia toimia.

Perustelu

Teknologiansiirron näkymiä Euroopassa heikentää se, että asiaan liittyy useita rakenteellisia 
ongelmia, jotka on havaittu monissa tutkimuksissa (esimerkiksi tutkimuksen pääosaston 
tekemä teknologiansiirron nopeuttamista koskeva tutkimus, EU:n bioteknologian työryhmä 
Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajuuskaudella). Tämän markkinoiden 
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toimintapuutteen korjaamiseksi olisi tärkeää perustaa erityinen laitos, joka valmistelisi 
yliopistojen tai tutkimuskeskusten hankkeita kehitysvaiheeseen, jossa voitaisiin hyödyntää 
esimerkiksi riskipääomaa.

Tähän päivään mennessä millään yhteisön välineellä ei ole vaikutettu juuri tähän kuiluun, 
joka vaikuttaa suuresti Euroopan talouden kilpailukykyyn ja tutkimuksen kaupallistamiseen. 
Koska kuilu on suuri, tällainen teknologiansiirtolaitos voitaisiin perustaa osana seitsemättä 
puiteohjelmaa. Se voisi toimia Euroopan investointirahaston (EIR) alaisuudessa, ja sen 
avulla voitaisiin kuroa umpeen kilpailukykyä ja innovaatioita koskevan ohjelman sekä 
tutkimuksen puiteohjelman välinen kuilu. 
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PERUSTELUT

Eurooppa ansaitsee parempaa

Lissabonin huippukokouksessa tuettiin ajatusta koko Euroopan unionin tutkimus- ja 
innovointitoiminnan kattavan eurooppalaisen tutkimusalueen perustamisesta. Barcelonan 
Eurooppa-neuvosto puolestaan asetti tavoitteeksi tutkimus- ja kehitysinvestointien määrän 
kasvattamisen 3 prosenttiin unionin yhteenlasketusta BKT:stä vuoteen 2010 mennessä. 
Yksityissektorin osuuden näistä uusista investoinneista olisi oltava kaksi kolmasosaa.  

Wim Kokin johdolla toiminut korkean tason työryhmä nimesi Lissabonin strategiaa 
käsittelevässä raportissaan1 osaamisyhteiskunnan kehittämisen yhdeksi viidestä ensisijaisesta 
toiminta-alasta. Työryhmä suositteli, että perustetaan tutkimus- ja innovointialue, kasvatetaan 
tutkimus- ja kehitysinvestointien määrää 3 prosenttiin unionin BKT:stä, lisätään Euroopan 
houkuttelevuutta eurooppalaisten huippuosaajien silmissä ja edistetään uusia tekniikoita.

Euroopan parlamentti yhtyi tiedettä ja teknologiaa sekä unionin tutkimusrahoituspolitiikan 
suuntaviivoja käsittelevässä päätöslauselmassaan (Pia Elda Locatellin mietintö)2 samaa 
aihetta koskevassa komission tiedonannossa3 esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman 
määrärahat on kaksinkertaistettava, jos sille asetetut tavoitteet mielitään saavuttaa. Tämän 
näkemyksen mukaisesti komissio on esittänyt yhteisön seitsemännen puiteohjelman 
kokonaismäärärahoiksi yhteensä 72,7 miljardia euroa. Euroopan parlamentti tuki tätä 
rahoitusesitystä voimakkaasti politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa 
Euroopan unionissa 2007–2013 antamassaan päätöslauselmassa (Reimer Bögen mietintö)4. 

Locatellin mietinnössä käsitellään talousarviokysymysten ohella lukuisia ensisijaisia 
tavoitteita, joita Euroopan parlamentti pitää jatkossakin äärimmäisen tärkeinä. Seitsemättä 
puiteohjelmaa koskeva komission ehdotus on valtaosin näiden suositusten ja tavoitteiden 
mukainen. Siksi puiteohjelma saakin laajalti Euroopan parlamentin hyväksynnän.

On kuitenkin painotettava, että edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi rahoituksen 
määrä on säilytettävä komission ja Euroopan parlamentin esitysten mukaisella alkuperäisellä 
tasolla. Jos seitsemännen puiteohjelman määrärahoja vähennetään, toimitaan vastoin 
Lissabonin strategiaa ja kaikkia asiasta annettuja Euroopan unionin johtajien julistuksia. Siksi 
tarvitaan selkeää näkemystä ja vahvaa johtajuutta. Eurooppa-neuvostosta olisi löydyttävä 
kumpaakin sen tehdessä päätöksiä. 

On tärkeää keskittyä perustutkimukseen. Tukea on osoitettava tutkijalähtöiseen 
perustutkimukseen, jossa tutkimustoiminnan ainoana valintaperusteena on tieteellinen 
huippuosaaminen. Näin tuotetaan eurooppalaista lisäarvoa perustutkimukselle ja edistetään 
luovuutta korkeimmalla tasolla Euroopan laajuisen kilpailun kautta. Tällä alalla 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0077.
3 KOM(2004)0353.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0224.
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tutkimusprosessi on usein pitkä ja monimutkainen. Siksi menestyminen edellyttää riittävää 
rahoitusta.

Euroopan parlamentti piti erityisen myönteisenä, että ”Ihmiset”-ohjelma, jolla tuetaan 
tutkijoiden koulutusta ja urakehitystä kaikilla tasoilla, asetettiin uudelleen merkittävään 
asemaan. Jotta 3 prosentin tutkimus- ja kehitysinvestointitavoite voitaisiin saavuttaa, 
Euroopassa tarvitaan nykyisten tutkijoiden lisäksi ainakin 700 000 uutta tutkijaa. Siksi nuoria 
tutkijoita onkin tuettava voimakkaasti. 

Sen lisäksi, että otetaan käyttöön näitä uusia toimenpiteitä, olisi jatkettava mahdollisimman 
monia kuudennen puiteohjelman alaisia pk-yrityksiin kohdistettuja erityistoimenpiteitä. 
Varsinkin pk-yrityksiä ja niiden järjestöjä hyödyttävää tutkimusta on tärkeää jatkaa koko 
tieteen ja tekniikan alalla. 

”Yhteistyö”-ohjelmassa toistuvat suurelta osin kuudennen puiteohjelman temaattiset 
painotukset, ja siinä myös otetaan käyttöön uusia merkittäviä välineitä ja korjaavia 
toimenpiteitä. Näin ollen ohjelma noudattaa suosituksia, jotka sisältyvät professori Ramon 
Marimonin johtaman korkean tason asiantuntijaryhmän raporttiin1. Euroopan parlamentti 
katsoo, että kaikille tästä ohjelmasta tuettaville aloille olisi varattava riittävät määrärahat, jotta 
tutkimustoimintaa voitaisiin edistää ja lujittaa unionin tasolla. Se on tärkeää elämänlaadun 
kohentamiseksi sekä kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi Euroopan 
unionissa. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä aloihin, joilla pitkäkestoinen tutkimus 
on erityisen tähdellistä ja joille julkisen sektorin tuki on sen vuoksi poikkeuksellisen tärkeää. 
On mahdotonta ennakoida, miten mahdolliset määrärahasupistukset vaikuttaisivat herkkiin 
aloihin, kuten terveydenhuoltoalaan (jolla on otettava huomioon väestön ikääntyminen ja 
monien vaarallisten tautien lisääntyminen), energia-alaan (jolla ilmaantuu yhä vakavampia 
energiahuolto-ongelmia) tai ympäristöön (jonka alalla on vastattava ilmastonmuutoksesta 
aiheutuviin haasteisiin).

Seitsemännen puiteohjelman tavoitteet

1. Tehostetaan eurooppalaisen tutkimusalueen sisäistä yhteistyötä, 
perustutkimusyhteistyö mukaan luettuna. Samalla kannustetaan lisäämään kansallisia 
tutkimusmäärärahoja ja parannetaan tutkijoiden toimintaolosuhteita.

2. Edistetään eurooppalaisen tutkimusalueen kestävää kehitystä kaikilla Euroopan 
unionin alueilla sekä uuden laajan infrastruktuurin kehittämistä. Tähän pääsemiseksi 
tehostetaan olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntämistä, luodaan tiiviimpiä 
yhteyksiä kehittyneempien alueiden ja lähentymisalueiden tiedemiesten välille sekä 
kartoitetaan mahdollisuuksia käyttää rakennerahastojen varoja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tutkimus- ja kehitysvalmiuksien parantamiseen.

3. Koulutetaan osaavia tutkijoita, lisätään tutkijanuran houkuttelevuutta nuorten 
tutkijoiden silmissä ja helpotetaan heidän osallistumistaan seitsemänteen tutkimuksen 
puiteohjelmaan. Lisätään tutkijoiden liikkuvuutta eurooppalaisella tutkimusalueella ja 
tehdään Euroopasta houkuttelevampi ulkomaisten tutkijoiden silmissä. Erityistä 

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/.
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huomiota olisi kiinnitettävä naisten pääsyyn tutkimusalalle ja heidän etenemiseensä 
tutkijanuralla.

4. Kurotaan umpeen tutkimus- ja innovaatiokuilua kannustamalla yksityisiä toimijoita 
investoimaan kilpailukyvyn kannalta elintärkeisiin aloihin, edistämällä julkisten ja 
yksityisten tahojen kumppanuussuhteita sekä rohkaisemalla pk-yrityksiä osallistumaan 
yhteisön tutkimus- ja kehitystoimintaan.

5. Luodaan ”osaamisen kolmio”, jossa Lissabonin ohjelman tavoitteita tuetaan yhteisön 
varoin rahoitettavan tutkimustoiminnan välityksellä ja jossa keskitytään rakentamaan 
eurooppalaista osaamistaloutta ja -yhteiskuntaa.  

6. Otetaan käyttöön selkeämpiä ja avoimempia hallintomenettelyjä, joilla helpotetaan 
osallistumista seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan.

Seitsemännen puiteohjelman välineet – eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen

Seitsemännessä puiteohjelmassa eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämistä tuetaan monin 
eri tavoin. Kaikilla näillä toimenpiteillä on jatkettava ja vahvistettava kuudennen 
puiteohjelman saavutuksia eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisessa. Huippuosaamisen 
verkostojen roolia vahvistetaan, jotta voitaisiin vähentää hajanaisuutta ja päällekkäisyyksiä ja 
jotta toimintaa voitaisiin yhdentää kansallisen ja alueellisen tason toimintaan. ERA–NET-
verkostoille ja EUREKAlle olisi niin ikään annettava merkittävä rooli yhdennettäessä 
Euroopan unionin tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Perustutkimus – Euroopan tutkimusneuvosto

Talouskehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää perustaa Euroopan tutkimusneuvosto, joka 
tukee eurooppalaista perustutkimusta tieteellisen huippuosaamisen pohjalta ja tuottaa 
eurooppalaista lisäarvoa Euroopan laajuisen kilpailun välityksellä ja edistämällä korkeimman 
tason tieteellistä huippuosaamista. Yhteisön olisi osoitettava Euroopan tutkimusneuvostolle 
asianmukaiset määrärahat, jotta tämä voisi toimia itsenäisesti ja riippumattomasti. 
Tutkimusneuvosto tukee tutkimushankkeita, jotka valitaan tieteellisin perustein ja joissa 
tutkijat itse valitsevat tutkimusaiheensa alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa soveltaen. 
Käyttöön otetaan yksilökohtainen apurahajärjestelmä, josta voidaan tukea joko yksittäisiä 
tutkimusryhmiä tai niiden yhteenliittymiä.

Teollisuusvetoinen tutkimus – yhteiset teknologia-aloitteet

Jotta eurooppalainen teollisuus voisi vastata maailmanlaajuisen kilpailun asettamiin 
haasteisiin, sen tukemiseksi toteutetaan lukuisia tutkimus- ja esittelyhankkeita pienistä 
yhteistyöhankkeista aina laajoihin yhteisiin teknologia-aloitteisiin saakka. Jälkimmäisissä 
voidaan hyödyntää julkisten ja yksityisten tahojen pitkäaikaisia kumppanuussuhteita, ja ne 
syntyvät eurooppalaisten teknologiayhteisöjen toiminnan tuloksena. Nämä teknologiayhteisöt 
ovat merkittävässä osassa tuotaessa yhteen kaikki asianosaiset sidosryhmät (tutkimuslaitokset, 
teollisuus ja pk-yritykset, rahoituslaitokset ja poliittiset toimijat) kaikkialta Euroopasta. On 
tärkeää, että eurooppalaiset teknologiayhteisöt osallistuvat eurooppalaisen tutkimusalueen 
yhdentämiseen kehittämällä yhteistä pitkän aikavälin näkemystä erityishaasteeseen 
vastaamiseksi ja luomalla johdonmukaisen strategian tämän näkemyksen toteuttamiseksi. 
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Niiden olisi otettava huomioon myös kansalliset ja alueelliset, varsinkin kansallisten 
teknologiayhteisöjen ja alueellisten klustereiden kehittämät strategiat. 

Pk-yritysten erityistä roolia olisi korostettava ottamalla ne suoraan ja aktiivisesti mukaan 
yhteistyöhankkeisiin ja yhteisiin teknologia-aloitteisiin. Niille olisi myös räätälöitävä omia 
tukitoimenpiteitä, kuten erityisiä pk-yrityksille suunnattuja ehdotuspyyntöjä tai ”kansallisia 
valmistelutukijärjestelmiä”, joista myönnettävän rahoituksen turvin pk-yritykset tai niiden 
järjestöt voivat valmistella ehdotuksia puiteohjelmaa varten. 

Inhimilliset voimavarat

”Ihmiset-ohjelman keskeisinä tavoitteina on kehittää inhimillisiä voimavaroja, varmistaa 
tiedemiesten laajamittainen joustava liikkuvuus, helpottaa nuorten tutkijoiden tieteellistä 
urakehitystä, parantaa naisten asemaa tiedeyhteisössä sekä avata Eurooppa kansainväliselle 
yhteistyölle. Olisi toteutettava voimakkaita toimenpiteitä huippututkijoiden houkuttelemiseksi 
Eurooppaan ja pitämiseksi siellä. 

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen; äitiysloma-
ja lastenhoitokysymyksiä olisi pohdittava vakavasti. Tutkimusalalla voidaan vapauttaa 
huomattavasti inhimillisiä voimavaroja luomalla naisille ja miehille yhdenvertaiset 
lähtökohdat tieteelliseen työhön. 

Kaikkiin seitsemännen puiteohjelman toimiin sisällytetään erityistoimenpiteitä, joilla 
edistetään nuorten tutkijoiden osallistumista ja kannustetaan heitä luomaan tieteellinen ura 
Euroopassa. Esimerkiksi osana ”Ideat-ohjelmaa otetaan käyttöön erityiset nuorille tutkijoille 
suunnatut ehdotuspyynnöt ja nuorten tutkijoiden huippuosaamisapurahat. ”Ihmiset-ohjelman 
yhteydessä ehdotetaan perustettavaksi kumppanuusverkostoja, jotka tarjoavat tilaisuuden 
muutamien kumppaneiden tiiviimmälle yhdentymiselle ja jotka tarjoavat erityisen 
mahdollisuuden aloitteleville tutkijoille. Lisäksi nuorille tutkijoille on tarjolla erilaisia 
apurahoja uudelleenintegroitumista varten.

Infrastruktuuri

Eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämisen kannalta on elintärkeää parantaa huipputason 
eurooppalaisen tiede- ja teknologiainfrastruktuurin saatavuutta, koordinointia ja 
käyttömahdollisuuksia. Uuden infrastruktuurin kehittämistä koordinoidaan tiiviisti 
rakennerahastojen ja muiden käytettävissä olevien unionin ja kansallisen tason 
rahoitusvälineiden kanssa. Esimerkiksi laajamittaisen infrastruktuurin kansallinen 
kehittäminen, jota rahoitetaan pääasiassa rakennerahastoista, voi saada tukea myös 
”Valmiudet-ohjelmasta infrastruktuurin saatavuuden varmistamiseksi ja verkostoitumisen 
edistämiseksi eurooppalaisella tutkimusalueella.

Osaamisalueet

Toimenpiteitä toteutetaan, jotta helpotettaisiin osaamis- ja innovointialueiden (joilla tutkitaan 
kaikkia koulutus, tutkimus ja innovointi -kolmion toimia) luomista ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehittämistä. Tässä yhteydessä korkean kehitysasteen alueet toimivat 
heikommin kehittyneiden alueiden ”mentoreina”. Toimenpiteisiin kuuluu niin ikään suora 
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tuki kehittyville osaamis- ja innovointialueille. Toimenpiteitä, joilla helpotetaan pk-yritysten 
osallistumista tekniseen innovointiin, jatketaan.

Tutkimusvoimavarat

Kaikkein tärkeintä on toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue täysimääräisesti laajentuneessa 
unionissa. Lähentymisalueilla on tarpeen tukea jo toimivia ja kehittyviä korkean tason 
voimavarakeskuksia, kuten huippuosaamiskeskuksia ja osaamisensiirtokeskuksia. Niiden 
toimintaa olisi kohdennettava uudelleen, ja ne olisi niin ikään verkostoitava ja yhdennettävä 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen. Myös niiden muutosta olisi tuettava rakennerahastojen 
varoin.

Osaamisen kolmio

Jotta seitsemännen puiteohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa onnistuneesti, huippuluokan 
inhimillisiä voimavaroja on kehitettävä kestävästi. Lisäksi tarvitaan korkealaatuista 
perustutkimusta ja uusia tekniikoita, jotka johtavat tuotteiden kaupallistamiseen ja lisäävät 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Siksi on luotava yhdennetty osaamisen kolmio, jonka 
kulmat ovat koulutus, tutkimus ja innovointi. Keskeinen menestystekijä on osaamisen 
kolmion kaikkien osatekijöiden kestävä kehitys sekä niiden perusteellinen yhdentäminen ja 
saumaton verkostoituminen. 

Koulutus ja tutkimus

Yliopistojen tutkimusroolia on vahvistettava, jos tutkijanuraa mielitään markkinoida 
opiskelijoiden keskuudessa. Nuoret tutkijat ovat yksi seitsemännen puiteohjelman 
tärkeimmistä osatekijöistä. Koulutusta ohjataan valtaosin kansallisilla politiikoilla, mutta 
nuorten tutkijoiden jouhean urakehityksen mahdollistamiseksi olisi myös otettava käyttöön 
joitakin toimenpiteitä, joilla seitsemäs puiteohjelma kytketään eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmiin. 

Tutkimus ja innovointi

Tutkimuksen ja innovoinnin välinen jatkumo olisi säilytettävä yhteisten teknologia-aloitteiden 
ja eurooppalaisten teknologiayhteisöjen avulla. Ne voivat edesauttaa seitsemännen 
puiteohjelman toimien yhdentämistä tiiviisti ”Kilpailukyky ja innovointi” -ohjelmaan tuen 
jatkuvuuden edistämiseksi kaikissa teknologian kehittämisen vaiheissa tutkimusvaiheesta 
esittelyyn ja aina kaupallistamiseen saakka. Yliopistojen ja teollisuuden (erityisesti pk-
yritysten) välillä on tarkoitus toteuttaa pidempikestoisia yhteistyöohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietämyksen jakamista yhteisissä tutkimuskumppanuuksissa. Toimintaa tuetaan 
rekrytoimalla kumppanuusohjelmiin kokeneita tutkijoita ja järjestämällä korkeakoulu- ja 
yrityssektorin välisiä tutkijavaihtoja. Tukitoimenpiteitä olisi laajennettava koskemaan myös 
teollisuuden palveluksessa olevien tutkijoiden kumppanuuksia ja tutkimustoimintaa.

Tutkimuksen monialaisuutta olisi tuettava voimakkaasti, sillä bio- ja nanotekniikan kaltaiset 
johtavat tutkimusalat pohjautuvat siihen. Teollis- ja tekijänoikeuksia olisi niin ikään 
suojeltava asianmukaisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että tutkimustuloksista koituu 
taloudellista hyötyä. Tämä on elintärkeä kysymys tieto- ja viestintätekniikan kaltaisilla 
keskeisillä ja dynaamisilla aloilla, joilla avoimen lähdekoodin kehitysmalli yhdistettynä 
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muihin malleihin on osoittautunut innovoinnin kannalta hyödylliseksi perustaksi, joka edistää 
yhteistyötä ja tietämyksen levittämistä.  

Tutkimus- ja innovointipolitiikan tulevaisuudennäkymät

Kuudennen puiteohjelman painopistealueena oli eurooppalaisen tutkimusalueen kehittäminen. 
Ohjelmakaudella aloitettiin ja kehitettiin useita onnistuneita aloitteita. Seitsemännellä 
puiteohjelmalla pyritään ennen kaikkea vahvistamaan eurooppalaista tutkimusaluetta 
ottamalla käyttöön uusia välineitä ja yhdentämällä aikaisempia välineitä. Ehdotus Euroopan 
tutkimusneuvoston perustamisesta osana seitsemättä puiteohjelmaa on voimakas tuenosoitus 
varsinkin eurooppalaiselle perustutkimukselle. 

Kenties myös soveltavaa tutkimusta voitaisiin vahvistaa samalla tavalla perustamalla 
eurooppalainen tutkimus- ja innovointialue, jolla tutkimusta ja innovointia lähennettäisiin 
entistä tiiviimmin ja jonka avulla tieteellinen osaaminen valjastettaisiin innovoinnin 
palvelukseen ja muutettaisiin kaupallisiksi tuotteiksi. Tämä ajatus sisältyi Lissabonin 
strategiaan ja Kokin selvitykseen, joissa ehdotettiin tutkimuksen ja innovoinnin liittämistä 
tiiviimmin toisiinsa. Ajatus perustuu tarpeeseen sijoittaa tutkimukseen ja innovointiin entistä 
enemmän teollisuusrahastojen varoja ja riskipääomaa ja saada näistä investoinneista todellista 
taloudellista hyötyä. Siksi on niin tärkeää koordinoida seitsemännen puiteohjelman ja 
”Kilpailukyky ja innovointi” -ohjelman toimenpiteitä. Kannattaa tutkia, voitaisiinko näiden 
kahden ohjelman välistä synergiaa edistää Euroopan teknologianinstituutin kaltaisen toimijan 
avulla. Euroopan teknologiainstituutti toimisi teknologiansiirron yhteysrakenteena. Se 
tuottaisi siten uutta tekniikkaa ja edistäisi sen välitöntä hyödyntämistä. Näin se synnyttäisi 
oheisvaikutuksia, helpottaisi toimenpiteiden toteuttamista, toimisi huipputekniikan 
yrityshautomona ja pienyrityshautomona sekä osallistuisi tietämyksen levittämiseen.

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmat eivät luonnollisestikaan riitä yksin takaamaan 
tällaisen laajan politiikan yleistä onnistumista. Asiaan vaikuttaa myös makrotaloudellinen 
lähestymistapa. Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista on välttämätöntä tehdä houkuttelevampia 
teollisuuden silmissä, ja ponnistuksia tämän saavuttamiseksi onkin syytä tehostaa. Kunnolla 
yhdennettyjen eurooppalaisten yhtenäismarkkinoiden olisi vahvistettava teknologiansiirtoa ja 
luotava laaja kosketuspinta teollisuuden ja tutkimuksen välille.


