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PE 422.577/BUR 

STOA EESKIRI 
 

JUHATUSE OTSUS  

 

15. APRILL 2019 

 

 
EUROOPA PARLAMENDI JUHATUS, 

 

– võttes arvesse kodukorra artikli 25 lõiget 21, 

 

– võttes arvesse oma 1. septembri 2003. aasta otsust STOA tulevaste volituste, põhitegevuse 

ja ülesehituse kohta; 

 

– võttes arvesse juhatuse poolt 19. aprillil 2004 vastu võetud STOA eeskirja koos mitmete 

hilisemate muudatustega2, 

 

– võttes arvesse STOA tegevuse eest kaheksandal ametiajal vastutavate asepresidentide 28. 

märtsi 2019. aasta aruannet; 

 

– võttes arvesse vastutava asepresidendi esitatud STOA eeskirja projekti,  

 

 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

 

 
Artikkel 1 

STOA eesmärgid 

 

1.  Euroopa Parlamendi juhatus3 asutas teaduse ja tehnoloogia tuleviku esinduskogu (STOA), 

et rakendada tehnoloogia hindamise projekte. STOA tegevus4 on Euroopa Parlamendi 

ametliku tegevuse lahutamatu osa. Käesoleva eeskirjaga reguleeritakse üksikasjalikumalt 

STOA tegevust. 

 

2. STOA osaleb poliitiliselt eriti oluliste teadus- ja tehnoloogiaküsimuste arutelus ning 

nendega seotud õigusloomes. 

Sel eesmärgil 

 esitab STOA parlamendi komisjonidele ja parlamendi muudele asjaomastele organitele 

sõltumatuid, kvaliteetseid ning teaduslikult erapooletuid uuringuid ja teavet, et hinnata 

uute tehnoloogiate võimaliku rakendamise või edendamise mõju ning määrata kindlaks 

tehnoloogilisest seisukohast parim tegevuskava; 

                                                 
1 Viide kaheksandal ametiajal kehtivale kodukorra versioonile. 
2 Juhatuse 4. mai 2009. aasta, 11. novembri 2009. aasta, 18. mai 2015. aasta, 12. septembri 2016. aasta ja 1. oktoobri 

2018. aasta otsused. Tehniliselt muudetud 1. juulil 2016. 
3 26. mai 1992. aasta otsus, mida on muudetud 18. septembril 1995, 17. veebruaril 1997, 13. jaanuaril 2003 ja 19. 

aprillil 2004. 
4 Kuni juhatuse 1. oktoobri 2018. aasta otsuseni „Teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamine“. 
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 korraldab STOA foorumeid, kus poliitikud ja teadusringkondade või -organisatsioonide 

ning laia avalikkuse esindajad arutavad ja võrdlevad kodanikuühiskonnale poliitiliselt 

olulisi teaduslikke ja tehnoloogilisi arenguid; 

 edendab Euroopa Parlamendi liikmete, teadlaskonna ja ajakirjanike vahel tulemuslikku 

arutelu – eriti seoses uute teaduslike ja tehnoloogiliste suundumuste või küsimustega – 

eriotstarbelise ja mõjuka arutelu-, koolitus- ja teadmiste levitamise protsessi kaudu 

(Euroopa teadusmeediakeskus); 

 toetab ja kooskõlastab STOA algatusi tehnoloogia parlamentaarse hindamise 

tugevdamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas luues ja tugevdades 

tehnoloogia parlamentaarse hindamise suutlikkust Euroopa riikides, eelkõige uutes 

liikmesriikides. 

 

3. STOA teeb oma tööd nii, et selle tulemused vastavad Euroopa Parlamendi kui seadusandja 

vajadustele. 

 

4. STOA tööl on pikaajalised eesmärgid ja see erineb Euroopa Parlamendi sekretariaadi 

teadusuuringute osakondade tööst, mille ülesanne on rahuldada vajadust konkreetsete 

valdkondlike või lühiajaliste teadusuuringute järele. 

 

 

Artikkel 2 

STOA tegevus 

 

1. Tehnoloogiliste valikute hindamise ja prognoosimise eesmärgil viib STOA läbi uuringuid ja 

korraldab ekspertkohtumisi ning külaskäike teadus- ja tehnilistesse asutustesse. STOA kasutab 

tehnoloogia ajakohase parlamentaarse hindamise kõiki vahendeid, kohaldades vajaduse korral 

teaduslikku prognoosimist. Teaduse ja tehnika arengut käsitlev dialoog toimub konverentside 

ning STOA iga-aastaste loengute või STOA esinduskogu otsustatud muu tegevuse raames. 

STOA väljaanded teenivad eespool nimetatud eesmärke. 

 

2. STOA uuringuid tehakse erapooletute teadusuuringute vaimus, pidades silmas, et kellegi huvid 

ei piiraks nende objektiivsust. STOA uuringute tulemusi ei võeta vastu ega panda hääletusele, 

välja arvatud artikli 6 lõikes 4 osutatud juhtudel. Seetõttu ei peegelda STOA uuringute 

tulemused tingimata parlamendi enamuse arvamust. STOA avaldab kõik töövõtjate poolt 

lepingutingimustega kooskõlas esitatud uuringud, ilma et see piiraks käesoleva eeskirja artikli 

6 lõike 4 sätete kohaldamist. 

 

3. Iga parlamendiliige või -organ võib esitada STOA esinduskogule ettepaneku STOA tegevuse 

teostamiseks. 

 

4. STOA haldamise eest vastutab parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat (DG EPRS), kes 

asutab STOA sekretariaadi ja teaduslike tuleviku-uuringute üksuses (STOA) Euroopa 

teadusmeediakeskuse operatiivrühma. 
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5. STOA-le Euroopa Parlamendi eelarvest eraldatud eelarvevahendeid haldab parlamendi 

uuringuteenuste peadirektoraat (DG EPRS) kooskõlas nii finantsmääruse ja selle 

rakenduseeskirjadega kui ka sel eesmärgil kehtestatud muude täiendavate sise-eeskirjadega5. 

 

 

Artikkel 3 

STOA esinduskogu 

 

1. STOA esinduskogu on Euroopa Parlamendi struktuuri lahutamatu osa. 

 

2. STOA esinduskogu otsustab STOA tegevuse üle. 

 

3. STOA esinduskogusse kuulub 25 hääleõiguslikku liiget: 

– STOA eest vastutav Euroopa Parlamendi asepresident; 

– kuus liiget, kelle nimetab tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon; 

– kolm liiget, kelle nimetab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon; 

– kolm liiget, kelle nimetab keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon; 

– kolm liiget, kelle nimetab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon; 

– kolm liiget, kelle nimetab transpordi- ja turismikomisjon; 

– kolm liiget, kelle nimetab põllumajanduskomisjon; 

– üks liige, kelle nimetab õiguskomisjon; 

– üks liige, kelle nimetab kultuuri- ja hariduskomisjon; 

– üks liige, kelle nimetab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. 

 

4. STOA esinduskogu liikmed nimetatakse kaheks ja pooleks aastaks koos tagasivalimisõigusega. 

Kui esinduskogu liige vahetub, kehtib asendusliikme ametiaeg kuni vastava kahe ja poole 

aastase ajavahemiku lõpuni. 

 

5. STOA esinduskogu võib ajavahemikuks, mis kestab kuni parlamendi iga ametiaja lõpuni, 

nimetada ametisse 

– rahvusvahelise nõuandekogu, kuhu kuuluvad juhtivad isikud, kes võivad aidata pikemas 

perspektiivis kaasa STOA tulevikusuundade kaalumisele; 

– institutsioonidevahelise nõuandekogu, mis koosneb teadusmeedia valdkonnas tegutsevaid 

ELi eri institutsioone esindavatest isikutest, et anda nõu ja vahetada Euroopa 

teadusmeediakeskuse tegevusega seotud parimaid tavasid. 

 

 

Artikkel 4 

STOA esinduskogu valimine ja selle tegevus 

 

1. Artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjonid peavad kolme kuu jooksul pärast moodustamist 

nimetama oma liikmed STOA esinduskogus ja teavitama sellest parlamendi juhatust. 

 

2. STOA eest vastutav parlamendi asepresident kutsub kokku STOA esinduskogu 

asutamiskoosoleku ja juhib seda kuni esimehe ja kahe aseesimehe valimiseni, kes koos 

asepresidendiga moodustavad STOA juhatuse, mis valmistab ette esinduskogu koosolekud. 

 

                                                 
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 

suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) 

nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja 

otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012. 
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3. STOA esinduskogu kohtub vähemalt kuus korda aastas. Päevakorra projekt jagatakse välja 

vähemalt nädal aega enne kohtumist. Kõik kohtumised protokollitakse.  

 

 

Artikkel 5  

Lepingud väliste teadusteenuste pakkujatega 

 

1. Vastavalt finantsmäärusele ja Euroopa Parlamendi eelarve täitmise sise-eeskirjale võib STOA 

esinduskogu paluda pädeval eelarvevahendite käsutajal tellida parlamendivälistelt teadlastelt 

hinnangu tehnoloogia hindamise ja teadusliku prognoosimise projekti taotlusele enne selle 

teostamist, samuti uuringu kvaliteedile pärast projekti lõpuleviimist. Sel eesmärgil väliste 

teenuseosutajatega sõlmitud raamlepingutes või üksiklepingutes määratletakse, et need 

töövõtjad ei tohi teostada STOA-le muid projekte. 

 

2. Vastavalt finantsmäärusele ja Euroopa Parlamendi eelarve täitmise sise-eeskirjale võib 

tehnoloogia hindamise ja teadusliku prognoosimise uuringuid teha üks või mitu välist töövõtjat, 

kellega pädev eelarvevahendite käsutaja sõlmib STOA esinduskogu taotlusel pärast avalikku 

enampakkumist raamlepingu. Kõikide töövõtjate käsutuses peavad olema erinevate 

liikmesriikide erinevate teadusasutuste eksperthinnangud. Lepingu kohaselt osutatav teenus 

hõlmab projekti haldamist, teema teaduslikku analüüsi, stsenaariumide ja tegevusvalikute 

väljatoomist ja samuti tulemuste esitamist viisil, mis on arusaadav ka mitteasjatundjale. 

Lepingut täidab töövõtja, kellega leping on sõlmitud, või lepingut täidab osaliselt, kuid 

vastavalt ametlikus enampakkumises kehtestatud tingimustele ja STOA esinduskogu eelneval 

nõusolekul kolmandast isikust alltöövõtja, kelle tehnoloogiline ja/või teaduslik kvalifikatsioon 

vastab töövõtjale esitatud nõudmistele. Kui pädev eelarvevahendite käsutaja peab seda 

asjakohaseks, võivad tehnoloogiliste valikute hindamise või teadusliku prognoosimise 

uuringuid teha üksiklepingute alusel ka välised töövõtjad.  

 

3. Väliste teadusteenuse pakkujatega sõlmitud lepingus võib kindlaks määrata, et osa lepingu 

alusel makstavast tasust, mis ei ületa 15%, eraldatakse selleks, et suurendada teadlikkust 

kõnealusest projektist ja selle nähtavust. 

 

 

Artikkel 6 

Tehnoloogia hindamise ja teadusliku prognoosimise uuringud 

 

1. Tehnoloogia hindamise uuringud pakuvad lahendusi keskpika kuni pikaajalise kestusega 

keerulistele ja interdistsiplinaarsetele probleemidele, mis puudutavad teaduslike ning 

tehnoloogiliste arengute mõju ühiskonnale. Teadusliku prognoosimise uuringute eesmärk on 

analüüsida peamisi tuleviku ühiskonda kujundavaid suundumusi ja poliitilisi probleeme ning 

poliitikakujundajate valikuvõimalusi. 

 

2. Sel eesmärgil esitatud ettepanekud kiidab STOA esinduskogu heaks järgmiste kriteeriumide 

alusel: 

 

– teema olulisus parlamendi töö jaoks, 

– ettepaneku teaduslik ja tehnoloogiline olemus, 

– ettepaneku strateegiline tähtsus ja vastavus STOA esinduskogu määratletud prioriteetidele 

ning 

– sama teemat käsitleva teadusliku tõestusmaterjali kättesaadavus. 
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Enne otsuse langetamist võib esinduskogu vajaduse korral nõuda välist teaduslikku ekspertiisi. 

Kui uuringu suhtes langetatakse positiivne otsus, kuid STOA eest vastutav Euroopa Parlamendi 

asepresident on hääletanud selle vastu, on nõutav Euroopa Parlamendi juhatuse nõusolek. 

 

3. Töövõtja teavitab STOA esinduskogu esialgsetest tulemustest ja esitab lõpparuande, mis on 

arusaadav ka mitteasjatundjale. 

 

4. Vajaduse korral võib STOA esinduskogu nõuda, et lõpparuannet hindavad või retsenseerivad 

sõltumatud parlamendivälised teadlased. Sellise hinnangu või retsensiooni saabumiseni võib 

esinduskogu avaldamise peatada. Hinnangu või retsensiooni võib avaldada koos uuringuga. 

Negatiivse hinnangu korral võib esinduskogu otsustada lõpparuannet mitte avaldada. 

 

 

Artikkel 7 

Aastaaruanne 

 

STOA avaldab oma tegevust, sh eelarve kasutamist käsitleva aastaaruande, mis edastatakse 

Euroopa Parlamendi juhatusele ja avaldatakse Internetis. 

 

Aastaaruande koostamise eest vastutab STOA esimees ja selle kiidab heaks STOA esinduskogu. 

 

 

Artikkel 8 

Koostöö teiste institutsioonidega 

 

STOA, olles Euroopa Parlamendi presidendi eestkoste all, on Euroopa Parlamentaarse 

Tehnoloogia Assotsiatsiooni (EPTA) liige ning toetab algatusi parlamentaarse mõõtme 

tugevdamiseks EPTAs. STOA teeb koostööd teiste parlamentaarsete teaduse ja tehnoloogia 

hindamise organitega ja võtab osa nende töö tulemuste vahetamisest. 

 

 

Artikkel 9 

Läbivaatamisklausel 

 

Käesolevat eeskirja hinnatakse enne Euroopa Parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõppu 

STOA eest vastutava Euroopa Parlamendi asepresidendi poolt juhatusele esitatud raporti alusel, 

mis käsitleb STOA tegevust parlamendi üheksanda koosseisu ametiajal. 

 

 

 

Artikkel 10 

Lõppsätted 

 

Juhul kui käesolevas eeskirjas ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse analoogia põhjal Euroopa 

Parlamendi kodukorda. Eeskiri jõustub 1. juulil 2019. aastal ja asendab 1. oktoobril 2018 

muudetud eeskirja. 

 


