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I. SISSEJUHATUS 

 

1. Komisjon esitas 15. aprillil 2005 Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma ettepanekud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse 

teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi 

(2007–2013), ja nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse 

(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi 

(2007–2011)1. 

 

2. Nimetatud ettepanek põhineb EÜ asutamislepingu artikli 166 lõikel 1. 

 

3. Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 15. detsembril 2005. aastal2. 

Regioonide Komitee esitas oma arvamuse 17. novembril 2005. aastal3. 

 

4. Euroopa Parlament esitas oma arvamuse ettepaneku kohta 15. juunil 2006. aastal4. 

 

5. Nõukogu võttis 25. septembril 2006. aastal kooskõlas asutamislepingu artikliga 251 vastu 

oma ühise seisukoha, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 

tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)5. 

                                                 
1 Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 – KOM(2005) 119 lõplik 
2 ELT C 65, 17.03.06, lk 9. 
3 ELT C 115, 16.5.2006, lk 20. 
4 Vt dok. P6_TA-PROV(2006)0265 (ELTs seni avaldamata). 
5 Nõukogu jõudis samuti poliitilisele kokkuleppele nõukogu otsuse teksti osas, mis käsitleb 

Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse 
seitsmendat raamprogrammi (2007–2011). Nimetatud otsuse lõplik vastuvõtmine toimub 
samaaegselt EÜ raamprogrammi otsuse lõpliku vastuvõtmisega. Teksti eelnõu on edastatud 
Euroopa Parlamendile teadmiseks. 
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II. ETTEPANEKU TAUST JA EESMÄRK 

 

a) Ühendus teostab vastavalt EÜ asutamislepingu XVIII jaotisele (artiklid 163–173) 

teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevusi. Eelkõige: 

- EÜ asutamislepingu artikli 163 lõike 1 kohaselt on ühenduse eesmärgiks tugevdada 

ühenduse tööstuse teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid ning toetada selle muutumist 

konkurentsivõimelisemaks rahvusvahelisel tasandil, samal ajal edendades igasuguseid 

teadusuuringuid, mida peetakse vajalikuks nimetatud lepingu teiste peatükkide põhjal; 

- EÜ asutamislepingu artikli 165 lõike 1 kohaselt kooskõlastavad ühendus ja liikmesriigid 

oma teadusuuringud ja tehnoloogia arendamise, et tagada liikmesriikide poliitika ja 

ühenduse poliitika vastastikune sobivus; 

- EÜ asutamislepingu artikli 166 lõike 1 kohaselt sätestatakse ühenduse kogu 

teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevus mitmeaastases 

raamprogrammis (praeguse kuuenda raamprogrammi kehtivusaeg lõpeb 2006. aasta 

lõpus). 

 

b) Euroopa Ülemkogu kohtumistel 2000. aasta märtsis Lissabonis, 2000. aasta juunis Santa 

Maria de Feiras ja 2001. aasta märtsis Stockholmis võeti vastu järeldused, mille 

eesmärgiks on luua kiiresti Euroopa teadus- ja innovatsiooniruum, eesmärgiga muuta 

Euroopa Liit aastaks 2010 maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks 

teadmispõhiseks majandussüsteemiks, millega kaasneb jätkusuutlik majanduskasv, uute ja 

paremate töökohtade loomine ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus. Teadusuuringuid, 

tehnoloogiaarendust ja innovatsiooni käsitleva strateegia paikapidavust kinnitati Lissaboni 

strateegia taaskäivitamisega 2005. aastal ning Esko Aho juhitud ning Euroopa riigipeade ja 

valitsusjuhtide Hampton Courti kohtumisel antud mandaadi alusel tegutsenud 

kõrgetasemelise sõltumatute ekspertide rühma aruandega. 

 

Seda arvesse võttes on komisjon teinud ettepaneku, et seitsmendal raamprogrammil peaks 

asutamislepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks ning Lissaboni protsessile 

kaasaaitamiseks (Euroopa teadus- ja innovatsiooniruumi saavutamisele kaasaaitamise ning 

liikmesriikide ja Euroopa tasandil teaduslike ja tehniliste teadusuuringute valdkonnas 

asjakohast koostööd võimaldava avatud kooskõlastusmeetodi kasutamise kaudu) olema 

järgmised uued tunnused: 
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- keskendumine teatud arvule temaatilistele prioriteetidele, milles võetavad ühenduse 

meetmed saavad lisada suurimat võimalikku väärtust ning mille pikaajalisi strateegilisi 

teadusuuringuid võib nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel toetada ühiste 

tehnoloogiaalgatuste raames; 

- sõltumatu Euroopa Teadusnõukogu loomise kaudu toetuse osutamine teaduse eesliinil 

teostatavatele teadusuuringutele, mida teadlaste algatatud alusuuringute raames viivad läbi 

Euroopa kõige kõrgetasemelisemad uurimisrühmad; 

- raamprogrammi raames inimressursi poliitika tugevdamise kaudu (tuginedes eelmiste 

raamprogrammide raames "Marie Curie" meetmetega saadud positiivsele kogemusele) 

parem haridus- ja teadusalane koolitus, lihtsam juurdepääs uurimisvõimalustele ja 

ühiskonna eesmärkide täitmisse teadlaste antava panuse suurem tunnustamine; 

- Euroopa teadustöö infrastruktuuride kasutamise ja arendamise optimeerimine; väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonialase võimekuse tugevdamine ja nende võime 

suurendamine saada kasu teadusuuringutest; teadusuuringukesksete klastrite arengu 

toetamine; ELi ühtlus- ja äärepoolseimate piirkondade potentsiaali vabastamine; teaduse ja 

ühiskonna lähendamine ja toetuse osutamine teaduspoliitika ühtsele arengule ühenduse ja 

riikide tasandil; 

- Teadusuuringute Ühiskeskuse olulise rolli tugevdamine ühenduse poliitikavaldkondade 

kujundamise, väljatöötamise, rakendamise ning järelevalve küsimustes tellijakeskse 

teadusliku ja tehnoloogilise toetuse osutamisel ning sõltumatu teadus- ja tehnoloogiaalase 

võrdluskeskusena toimimisel oma konkreetsetes pädevusvaldkondades; 

- rakendamiskorra lihtsustamine ja sujuvamaks muutmine, tuginedes tõhustatud 

haldusmenetlustele. 

 

III. ÜHISE SEISUKOHA ANALÜÜS 

 

A. Üldised märkused 

 

Nõukogu ühise seisukohaga kajastatakse raamprogrammi struktuuri, teadusliku ja 

tehnoloogilise sisu, rakendusmeetmete ning kogusumma ja selle suunava jaotuse osas olulisel 

määral nii komisjoni ettepanekut kui Euroopa Parlamendi arvamust. 
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Komisjoni ettepaneku läbivaatamisel püüdis nõukogu inkorporeerida võimalikult palju 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid, et kajastada kahe seadusandliku organi 

märkimisväärset konsensust, samas austades komisjoni ettepanekus sisalduvaid üldeesmärke. 

Sel eesmärgil on nõukogu järginud teatud juhtpõhimõtteid: 

 

1) raamprogrammi, kui ühenduse põhieesmärkide saavutamise vahendi, rolli tunnustamine, 

võttes arvesse, et suuremat osa Euroopa teadusuuringutest ja tehnoloogiaarendusest 

rahastavad liikmesriigid riiklikul tasandil; 

 

2) vajadus teha teadusuuringute alaseid keskendatud ühenduse jõupingutusi, et saavutada 

ekspertteadmiste ja Euroopa lisandväärtuse kriitiline mass, tagades samas ühenduse 

teadusuuringute valdkondade raames asjakohaste teemade piisav sügavutiminev 

käsitlus; 

 

3) vajadus täiendada keskendatud jõupingutusi teadusuuringute võtmetähtsusega 

teemavaldkondades, osutades paindlikku toetust ühenduse poliitikale ning võimaldades 

kiiresti arenevas teaduskeskkonnas reageerida kujunemisjärgus teaduslikele ja 

tehnoloogilistele vajadustele, kehtestades samas nimetatud paindlikkuse asjakohased 

parameetrid, et tagada õiguslik selgus; 

 

4) vajadus rakendada raamprogramm, kasutades vahendeid, mis on sobivad, et saavutada 

teadusuuringutes ekspertteadmiste ja Euroopa lisandväärtuse kriitiline mass, tagades 

samas sujuva ülemineku kuuendast raamprogrammist ning kõigi huvitatud 

poolte/isikute võimalus osaleda ühenduse teadusuuringutes, tingimusel et teadusliku 

tipptaseme tingimus on täidetud; 

 

5) vajadus pöörata suuremat tähelepanu avaliku ja erasektori partnerlustele kõikidel 

tasanditel, sealhulgas oluliselt parandada toetust VKEde teadusuuringute ja 

tehnoloogiaalasele arendamisele ning kõikide tööstussektorite pikaajalistele 

strateegilistele teadusuuringute programmidele, nagu need on Euroopa 

tehnoloogiaplatvormide poolt kindlaks määratud, ning – vähestel hoolikalt valitud 

juhtudel – ühiste tehnoloogiaalgatuste loomise kaudu; 
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6)  vajadus saavutada selgus (eelkõige vajaliku detailsuse kaudu) nii teadusliku ja 

tehnoloogilise sisu kui selle rahastamise osas, võttes arvesse, et raamprogrammi tuleb 

rakendada eriprogrammide kaudu, millega (nende olemuse tõttu) kehtestatakse 

üksikasjalikum rakenduskord. 

 

 

B. Konkreetsed märkused 

 

1. Komisjoni ettepaneku peamised muudatused 

 

a) Eetikaküsimused 

 

Eetikaküsimuste osas nõustus nõukogu Euroopa Parlamendi esimese lugemise 

arvamuses esitatud seisukohaga: seitsmenda raamprogrammi eetikaalased eeskirjad, 

eelkõige embrüonaalsete tüvirakkudega seotud teadusuuringute eetikaalased 

eeskirjad, on nüüd selgesõnaliselt sätestatud raamprogrammi otsuse artikli 6 tekstis. 

Lisaks on komisjon teinud teatavaks, et ta jätkab kuuenda raamprogrammi ajal 

kasutuselevõetud praktikat, ning ei anna teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

raamprogrammi raames ühenduse rahalist toetust inimembrüote hävitamisega, 

sealhulgas tüvirakkude saamiseks, seotud tegevustele. 

 

b) Teaduslik ja tehnoloogiline sisu 

 

i.  Koostöö 

 

Kuigi nõukogu järgib üldjoontes komisjoni ettepanekut valdkondlike prioriteetide 

teadusliku ja tehnoloogilise sisu osas, täpsustas ja laiendas nõukogu, võttes arvesse 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid, teatud sisuelementide ulatust: 
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− prioriteetide arvu suurendati üheksalt kümnele, eraldades julgeolekualased 

teadusuuringud kosmoseuuringutest; 

− erilist tähelepanu pööratakse sellele, et tagada erinevate teemavaldkondade ja 

mitut teemavaldkonda läbivate prioriteetsete teadusvaldkondade, nagu näiteks 

metsandusalased teadusuuringud, kultuuripärand, mereteadused ja -tehnoloogia, 

vaheline tõhus koordineerimine; 

− tulevasi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid ning ettenägematuid poliitilisi vajadusi 

käsitletakse avatult ja paindlikult, et toetada teadusuuringuid, mille eesmärgiks on 

määratleda või täiendavalt arendada kindlas valdkonnas uusi teaduslikke ja 

tehnoloogilisi võimalusi või mida teostatakse kombinatsioonis teiste asjakohaste 

valdkondade ja teadusharudega; selleks antakse eritoetust spontaansetele 

uurimisettepanekutele ja kasutatakse muuhulgas ühiseid projektikonkursse, et 

edendada innovatiivseid ideid ja täiesti uusi kasutusviise ning otsida uusi 

võimalusi teadusuuringute teekaartides, mis on eelkõige seotud märkimisväärsete 

teaduslike läbimurrete potentsiaaliga; 

− teadmiste levitamine ja edasiandmine saab prioriteediks, et hõlbustada tulemuste 

kasutamist tööstuse, poliitikakujundajate ja ühiskonna poolt; julgeoleku 

teemavaldkonna osas kehtivad tegevuste konfidentsiaalsuse tõttu asjakohased 

piirangud; 

− erilist tähelepanu pööratakse sellele, et tagada VKEde piisav osalus. Sel 

eesmärgil, ning üldiselt kajastades Euroopa Parlamendi seisukohta, seatakse 

eesmärgiks võimaldada vähemalt 15% programmi "Koostöö" osa raames 

saadaolevate rahaliste vahendite eraldamine VKEdele. Nõukogu on samuti 

tunnustanud Euroopa tehnoloogiaplatvormide rolli, kuid pole siiski teinud 

ettepanekut neid otseselt rahastada, kuna ta toetab nimetatud eesmärgi 

saavutamisel projektipõhist lähenemisviisi; 

− ühiste tehnoloogiaalgatuste osas kiitis nõukogu heaks Euroopa Parlamendi 

muudatusettepaneku, millega lisatakse täiendav kriteerium nende loomiseks. 

Seetõttu tuleb täpselt määratleda ühiste tehnoloogiaalgatuste olemus, eelkõige 

küsimuste osas, mis käsitlevad rahalisi kohustusi, osalejate kohustuste ajalist 

kestvust, nende lepingute sõlmimist ja lõpetamist reguleerivaid eeskirju, ning 

intellektuaalomandi õigusi. Lisaks tehakse suuri jõupingutusi, et tagada nende 

läbipaistev toimimine ning tipptaseme ja konkurentsi põhimõtete järgimine ühiste 
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tehnoloogiaalgatuste kaudu eraldatavate ühenduse rahaliste vahendite mis tahes 

jaotamisel; 

− tulles vastu Euroopa Parlamendi väljendatud murele, on esimese prioriteetse 

teemavaldkonna (tervis) osas heaks kiidetud teadusuuringute laiem 

kohaldamisala, eelkõige on heaks kiidetud postgenoomsed teadusuuringud; 

regeneratiivse meditsiini uued ennetusvahendid; uued edastusmeetodid; keeruliste 

süsteemide modelleerimine; vanusest tulenevad haigused, sealhulgas dementsus; 

C-hepatiit ja potentsiaalselt puhkeda võivad uued epideemiad nagu SARS; 

reumaatilised haigused ning luu- ja lihaskonnahaigused; palliatiivse meditsiini 

aspektid; patsientide ohutus ja ravimite parem kasutamine, sealhulgas 

ravimiohutus ning teaduslikult testitud täiendavad ja alternatiivsed ravimid; 

tervishoiusüsteemide alased teadusuuringud, sealhulgas koduhoolduse strateegiad 

ning erinevate sekkumiste kulude, tõhususe ja kasu hindamine; eluviiside ja 

keskkonnategurite alased teadusuuringud ning nende ja ravi vastastikune mõju; 

− teise prioriteetse teemavaldkonna (toit, põllumajandus ja biotehnoloogia) osas on 

eesmärki laiendatud ning hõlmatud on keskkonnaalased küsimused, akvakultuur, 

rannikuäärsete tingimustega seonduv ning tarbijate spetsiifiliste toitumisvajaduste 

täitmine. Tegevusi on laiendatud ning need hõlmavad bioinformaatikat, 

bioloogilise mitmekesisuse säästlikku kasutamist, maaga seotud bioloogilisi 

ressursse, sealhulgas mullaviljakust, taimetervist, epidemioloogilisi uuringuid, 

loomasöötadega seotud haigusi ning teisi ohte toidu tootmise jätkusuutlikkusele ja 

ohutusele, sealhulgas kliimamuutustest tulenevaid ohte; vastuseks Euroopa 

Parlamendi seisukohale on esile toodud kalanduse rolli; 

− kolmandat prioriteetset teemavaldkonda (info- ja sidetehnoloogiad) on 

tugevdatud, tuginedes Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutele, ning 

hõlmatud on toote, teenuse ja protsessiga seotud innovatsioon ja loovus; digitaalse 

lõhe ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine; erivajadustega inimeste vajadused, 

sealhulgas rahvastiku vananemine; juhtimise ja arenguprotsesside mõistetavuse 

ning läbipaistvuse edendamine; teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse juhtimine 

ja kommunikatsioon; info- ja sidetehnoloogial põhinevad innovatiivsed ja 

väärtuslikud tooted ja teenused; "avatud lähtekoodi" arengumudelil põhinev 

uurimistegevus info- ja sidetehnoloogia valdkonnas; info- ja sidetehnoloogia 

valdkonna teadusuuringute tulemusel tekkinud erinevad kasutusviisid ja 

ärimudelid; fotoonika; vabavara ja avatud lähtekoodiga tarkvara; säästvusega 
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seotud küsimused elektroonika valdkonnas; kvanttehnoloogia kasutamine; 

ladustamist; matemaatika; loomulik koostöö; tervishoiuteenuste parandamine; 

terviseteabes sisalduvate teadmiste haldamine; mobiilsuse ökoloogilised aspektid; 

juurdepääs interaktiivsele digitaalsele infosisule; 

− juurdepääs teadusressurssidele ja -varadele ning nende kasutamine 

multikultuurses keskkonnas; väikeste ja keskmise suurusega organisatsioonide ja 

kogukondade positsiooni parandamine; traditsioonilised tööstusharud; ning 

optimeerimine. Lisaks (ning erinevalt komisjoni esialgsest ettepanekust) on 

tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate alased teadusuuringud muudetud 

käesoleva prioriteetse valdkonna kõikide tegevuste lahutamatu osaks, et ta poleks 

mitte üksnes käesoleva prioriteetse valdkonna üheks tegevuseks; 

− neljanda prioriteetse teemavaldkonna (nanoteadused, nanotehnoloogia, materjalid 

ja uued tootmistehnoloogiad) osas on laiendatud lähtealuseid ning need hõlmavad 

energia tootmist, energeetikat, keraamikatööstust ja nanomeditsiini. Tegevusi on 

laiendatud, et nad hõlmaksid alusmaterjalide ja -komponentide tootmist; 

nanomeetriliselt täpseid komponente; järelevalvet ja seiret; nanokomposiite; geo- 

ja optilisi tehnoloogiaid; jalatsi- ja terasetööstust; 

− viienda prioriteetse teemavaldkonna (energeetika) osas on tugevdatud lähtealuseid 

ja tegevusi, et need hõlmaksid energiasüsteemide jaoks sobivate ja õigeaegsete 

lahenduste määratlemist, arvestades tavapäraste nafta- ja maagaasivarude 

ammenduvust; kodanikele ja tööstusele taskukohase energiahinna tagamist; viidet 

2005. aasta ja 2006. aasta rohelistele raamatutele6 ning sellele, et Euroopa on 

saavutanud maailmas juhtpositsiooni mitmes energia tootmise ja energiatõhususe 

tehnoloogia valdkonnas; elektrienergia tootmist jäätmetest; kütuste tootmist 

biomassist ja jäätmetest; ladustamist; süsinikdioksiidi heitkoguste suhtes 

neutraalsete kütuste, eelkõige elektrienergia tootmises kasutatavate biokütuste, 

jaotamist ja kasutamist; suure tõhususega ja kulutõhusaid koostootmis- või 

soojatootmisjaamasid, mis on eelkõige maa-aluse ladustamise kasutamise 

tulemusel peaaegu saastevabad; muude tahkekütuste muundamise tehnoloogiate, 

mille abil toodetakse ka sekundaarseid energiakandjaid ning vedel- ja 

gaaskütuseid, arendamist ja tutvustamist; energia salvestamisvõimaluste 

                                                 
6 Energiatõhusust käsitlev 2005. aasta roheline raamat (KOM(2005) 265), 

2006. aasta roheline raamat "Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise 
energia tagamiseks" (KOM(2006) 105). 
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arendamist; energia lõpptarbimise ja primaarenergia tarbimise täiendavat 

energiasäästu hoonete ja transpordi osas; uute ja taastuvate energiaallikatega 

seotud tehnoloogiate kasutamist ning energianõudluse reguleerimise meetmeid ja 

vahendeid; teaduslikku tuge poliitika kujundamisele. Lisaks leiti koostootmise 

osas, et praegusel etapil on piiratud ressursside tõttu asjakohane integreerida see 

tegevusega "Energiatõhusus ja energiasäästlikkus" ning mitte käsitleda seda 

eraldiseisva tegevusena, nagu oli pannud ette Euroopa Parlament; 

− kuuenda prioriteetse teemavaldkonna (keskkond, sealhulgas kliimamuutused) osas 

järgis nõukogu Euroopa Parlamendi seisukohta ning laiendas eesmärki nii, et see 

hõlmaks kliimat ja keskkonnasurve kohandamist, ning lähtealuseid nii, et hõlmata 

ehitustegevust ja kalandust, viiteid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile, 

kõrbestumise vastu võitlemise ÜRO konventsioonile ja püsivate orgaaniliste 

saasteainete Stockholmi konventsioonile; ning keskkonnatehnoloogiate panust 

säästlikku tarbimisse ja tootmisse; looduspärandit; suuremat konkurentsivõimet, 

tagades samal ajal säästlikuma tuleviku järgmistele põlvkondadele. Tegevuste 

ulatust on täpsustatud, et selgesõnalisemalt hõlmata polaarpiirkondasid; 

vastastikust mõju globaalsel ja piirkondlikul tasandil; atmosfääri, merepinna 

taseme tõusu tagajärgi rannikualadele ning mõju eriti tundlikele aladele; 

prognoosimise parandamist; põudasid, metsatulekahjusid, maalihkeid, laviine ja 

muid loodusõnnetustest ekstreemseid sündmusi; geoloogiliste ohtude ja kliimaga 

seotud loodusõnnetuste mõju; juhtimisstrateegiate parandamist, samuti mitut riski 

hõlmava lähenemisviisi raames; sissetungivate võõrliikide levimise ja laguunide 

kontrollimist; maastiku säilitamist; säästlikke tooteid; kultuuripärandi (sealhulgas 

inimeste elukeskkonna) kaitsmist, säilitamist ja väärtustamist; alternatiivseid 

katsetamisstrateegiaid, mis kasutavad eelkõige loomkatseid mittehõlmavaid 

meetodeid tööstuskemikaalide puhul; kolmanda osapoole hindamisvahendeid; 

loodusvarade hindamist, kasutamist ja haldamist; erinevaid seire ulatusi; 

− seitsmendat prioriteetset teemavaldkonda (transport, sealhulgas lennundus) on 

tõhustatud nii, et see hõlmaks kasu kõikidele kodanikele; transpordi 

keskkonnamõjusid; veetranspordi koostalitlusvõimet ja ühitamist; väiksemaid 

sõidukeid, mida saab kasutada erinevatel eesmärkidel; innovatiivset hooldust; 

remonti ja kapitaalremonti; juurdepääsetavaid tehnoloogia kombinatsioone; 

säästvat pinnatransporti; vesiniku ja kütuseelementide kasutamist transpordis, 

võttes arvesse kulutõhususe ja energiatõhususe kaalutlusi; logistikat; 
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vähemsaastavaid transpordivahendeid; infrastruktuuri hooldust; ning EGNOSt; 

− kaheksandat prioriteetset teemavaldkonda (sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused) on laiendatud, et hõlmata demograafilisi muutusi; 

reguleerivate meetmete kindlaksmääramist kultuuri, teaduse ja tehnoloogia 

valdkondades ning samuti soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas; 

mittemateriaalseid varasid; piirkondlikku ühtekuuluvust; Euroopa poliitikate ja 

õigusaktide sotsiaalmajanduslikku mõju; töö ja perekonnaelu kokkusobitamist; 

puudega inimestega seotud küsimusi; ebavõrdsust; rahvuslikku kuuluvust ja 

uskude paljusust; arengupiirkondasid; rahu edendamist; laienenud Euroopa Liidu 

edasist arengut; kodanikuühiskonna rolli ning teadmiste levitamist; 

− üheksanda prioriteetse teemavaldkonna (kosmos) osas on laiendatud lähtealuseid, 

et hõlmata metsandust; tervist; tehnoloogilisi vastasmõjusid ja kõrgtehnoloogilises 

ühiskonnas asendamatuid kosmoserakendusi; kosmosevarade tõhusat kasutamist 

kooskõlas kohapealsete varadega, sealhulgas lennuvahenditel paiknevate 

varadega; ning kulutõhusaid missioone. Tegevusi on laiendatud, et hõlmata 

kohapealset seiret; toetust üleilmse keskkonna- ja turvaseire (GMESi) andmete 

(nii satelliidipõhiste kui kohapealsete, sh maapealsete ning laevadelt ning 

lennuvahenditelt mõõdetud andmete) integreerimisele ja ühtlustamisele; 

kosmosepõhiste süsteemide arendamist riskide ennetamiseks ja juhtimiseks ning 

igasugusteks hädaolukordadeks, parandades nende ühilduvust süsteemidega, mis 

ei ole kosmosepõhised; Euroopa Kosmoseagentuuri või riiklike 

kosmoseagentuuride algatustest tuleneva sünergia kaudu teadusliku lisandväärtuse 

maksimeerimist kosmoseuuringute valdkonnas ning juurdepääsu hõlbustamist 

teadusandmetele; kosmoses paiknevate teleskoopide ja detektorite 

väljaarendamiseks ja kosmoseuuringute andmete analüüsiks tehtavate 

jõupingutuste kooskõlastamist ning biomeditsiini; 

− kümnenda prioriteetse teemavaldkonna (julgeolek) eesmärki on parandatud, et 

hõlmata loodusõnnetusi ja eraelu puutumatust. Laiendatud lähtealused hõlmavad 

toetust ühenduse poliitikale tervise valdkonnas ning julgeolekualaste 

teadusuuringute rõhuasetust Euroopa võimekusele seoses ohtude ja intsidentide 

seire, neid käsitleva teabe ja teadmiste levitamise ning parema hindamise ja 

olukorra kontrollimise süsteemidega ühiste info- ja sidetehnoloogia süsteemide 

tõhusama kasutamise kaudu erinevates tegevusvaldkondades. Tegevusi on 

laiendatud, et hõlmata kiire tuvastamise meetodeid; ohutuse taastamist kriisi 
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korral; mitmesuguste hädaolukordade ohjeoperatsioonide toetamist ja nende kohta 

teabe andmist; julgeolekusüsteemide vastastikust seotust; luuret, teabe kogumist 

ja tsiviiljulgeolekut; eesmärgipõhiseid teadusuuringuid, mis on seotud julgeoleku 

kultuurilise, sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku mõõtmega, inimeste 

väärtushinnangute rolli ja poliitika kujundamisega, terrorismi psühholoogia ja 

selle sotsiaalse keskkonnaga. 

 

ii. Ideed 

Nõukogu järgis Euroopa Parlamendi seisukohta, et võimaldada kiirelt luua 

Euroopa Teadusnõukogu, mis koosneb sõltumatust teaduslikust nõukogust ning 

spetsiaalsest rakendusstruktuurist. Toetudes Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekutele, laiendas nõukogu teksti nii, et tagada, et Euroopa 

Teadusnõukogu juhib selleks palgatud personal; et teadusnõukogu esindab 

paljusid teadusuuringute valdkondasid ning et nad nimetatakse ametisse neljaks 

aastaks rotatsioonisüsteemi alusel, kusjuures nende ametiaega võib pikendada ühe 

korra; et teadusnõukogu kehtestab samuti üldise teadusstrateegia, ning et tal on 

täielikud volitused otsustada selle üle, millist liiki teadusuuringuid rahastatakse, 

ning et ta kehtestab käitumisjuhendi, milles käsitletakse muu hulgas huvide 

konflikti vältimist; et Euroopa Teadusnõukogu haldus- ja personalikulud on 

kooskõlas sujuva ja kulutõhusa juhtimise põhimõtetega; et komisjon tagab, et 

Euroopa Teadusnõukogu tegutseb kooskõlas teadusliku tipptaseme, sõltumatuse, 

tõhususe ja läbipaistvuse põhimõtetega ning koostab Euroopa Teadusnõukogu 

tegevust ja eesmärkide saavutamist käsitleva aastaaruande ning esitab selle 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule; ning et Euroopa Teadusnõukogu on 

võimeline ise läbi viima oma tegevuse ettevalmistamiseks ja toetamiseks 

vajalikud strateegilised uuringud. 

 

Siiski otsustas nõukogu Euroopa Teadusnõukogu struktuuri puhul kasutada 

Euroopa Parlamendi lähenemisviisist paindlikumat lähenemisviisi. Euroopa 

Teadusnõukogu struktuuri võimaliku muutmise osas tuleks otsus teha alles pärast 

raamprogrammi vahehindamist, mis viiakse hiljemalt läbi 2010. aastal, mille 

kontekstis antakse sõltumatu hinnang Euroopa Teadusnõukogu struktuuridele 

ning antakse selgesõnaline ülevaade rakendusasutusel või asutamislepingu 

artiklil 171 põhineva struktuuri eelistest ja puudustest, lähtudes teadusliku 
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tipptaseme, sõltumatuse, tõhususe ja läbipaistvuse kriteeriumitest. 

 

iii. Inimesed 

Nõukogu kiitis heaks suure enamuse Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekutest. Käesolev programm hõlmab nüüd viidet kogemustele, 

mis on saadud seoses varasemate raamprogrammide kohaselt rakendatud "Marie 

Curie" meetmetega ning nende mõjuga Euroopa teadusruumile; spetsiaalselt 

noortele suunatud koolitust; naisteadlaste suuremat osalust; teadlaste avatud ja 

igasuguse diskrimineerimiseta tööturgu Euroopas; erimeetmeid karjääri alustavate 

teadlaste ergutamiseks ja teadlaskarjääri varajaste etappide teostamiseks, samuti 

meetmeid nn ajude äravoolu vähendamiseks; kõikjal Euroopa Liidus tippkeskuste 

tekkimise toetamist; koostoimet ühenduse muude poliitikavaldkondadega; ning 

teadusalaste ja üldoskuste, sealhulgas tehnosiirde ja ettevõtlusega seotud oskuste 

laiendamist. 

 

iv. Võimekus 

 

Kuigi nõukogu järgib üldjoontes komisjoni ettepanekut, otsustas ta pigem lisada 

poliitikate kooskõlastatud väljatöötamise raamprogrammi selle osa kohase 

eraldiseisva tegevusena ning mitte säilitada see programmi "Võimekused" muude 

tegevuste horisontaalse osana. 

 

Pidades silmas Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid, täpsustas nõukogu 

veelgi teatud tegevuste ulatust järgmiselt: 

- teadustöö infrastruktuuride alase tegevuse puhul viitab eesmärk nüüd 

Euroopa teadusruumi arendamisele. Olemasolevate infrastruktuuride osas 

tehtavate tegevuste ulatust on täpsustatud, et hõlmata tööstuses ja VKEdes 

töötavate teadlaste juurdepääsu kõrgetasemelistele teadustöö 

infrastruktuuridele; ülemaailmse koostalitlusvõime arengut ja arendamist; 

koostalitlusvõime avatud standardeid. Uute infrastruktuuride osas peaksid 

ühenduse tegevused keskenduma peamiselt ettevalmistavale etapile, kuivõrd 

liikmesriikidel on keskne roll infrastruktuuride arendamisel ja rahastamisel. 

Rahastamiskriteeriumite puhul on nõukogu nimekirja laiendanud, et 

hõlmata panust tehnoloogiaarenduse alasesse võimekusse, panust 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1   14 
 DG C II   ET 

teaduspõhiste tipptaseme klastrite arendamisse ning võimalust kasutada 

Euroopa Investeerimispanga laene ning struktuurifonde; 

- VKEde huvides läbiviidavate teadusuuringute alase tegevuse puhul on 

nõukogu järginud Euroopa Parlamendi seisukohta, et hõlmata 

teadusuuringute ja innovatsiooni lähendamist; teadusuuringute kasutamise 

edendamist; teadusuuringute pakkujaid; vastastikust täiendavust 

konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammiga ning ühenduse teiste 

programmidega; vastuseks Euroopa Parlamendi muudatusettepanekule on 

lisatud toetus riiklikele uuringustipendiumidele, samas piirates selle ulatust 

VKEde huvides läbiviidavate teadusuuringute alaste tegevuste 

rahastamistaotluste ettevalmistamisele, kuna nõukogu seisukoht on, et 

eelkõige keskendutakse teadusprojektide toetamisele; 

- teadmiste piirkondade alase tegevuse puhul laiendas nõukogu ulatust, et 

hõlmata Euroopa teadusruumi arengule kaasaaitavate piirkondlike klastrite 

tekkimise ja loomise hõlbustamist; tekkivatele teadmiste piirkondadele 

antavat toetust; suhteid struktuurifondidega; ning sünergiat ühenduse 

regionaalpoliitika ning asjakohaste riiklike ja piirkondlike programmidega; 

- teadusuuringute potentsiaali alaste tegevuse puhul on tegevusi täpsustatud, 

et hõlmata sünergia konkurentsivõime ja innovatsiooni programmiga 

selleks, et edendada koostöös tööstusega teadus- ja arendustegevuse 

piirkondlikku turuleviimist; 

- teaduse ja ühiskonna alase tegevuse puhul on nõukogu laiendanud tegevusi, 

et hõlmata meetmeid, mille eesmärk on muuta teadusväljaanded 

kättesaadavamaks kõigile ühiskonnaliikmetele, kes neid soovivad lugeda; 

naiste rolli edendamist teadusuuringutes ja teaduse valdkonna otsuseid 

tegevates organites; noortes teaduse vastu huvi tekitava avatud keskkonna 

loomist; noorte täieliku teaduses osalemise edendamist; teadusringkondade 

ja laiema ringi vahelise kommunikatsiooni ja vastastikuse mõistmise 

parandamist; teadustööde paremat esitlemist; teadusväljaannete toetamist; 
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- rahvusvahelise koostööga seotud tegevuste puhul on nõukogu ette näinud, et 

tegevused, mida praegu viib läbi 2006. aasta lõpuks likvideeritav INTAS, 

liidetakse käesoleva programmiga ning ka eriprogrammidega "Koostöö" ja 

"Inimesed". Nõukogu on samuti laiendanud eesmärki, et hõlmata kontaktide 

hõlbustamist kontakte kolmandate riikide partneritega, et tekiks parem 

juurdepääs mujal maailmas teostatavale teadustööle; tegevused hõlmavad 

samuti vastastikust huvi pakkuvaid spetsiifilisi koostöömeetmeid. 

 

v. Teadusuuringute Ühiskeskuse meetmed väljaspool tuumaenergeetika 

valdkonda 

Nõukogu täpsustas lähtealuseid hõlmamaks selle osa kohaste meetmete 

kooskõlastamine eriprogrammi "Koostöö" teemavaldkondade raames teostatavate 

teadusuuringutega, et vältida kattuvust ja dubleerimist. Tegevusi on laiendatud, et 

hõlmata teadusliku/tehnoloogilise toetuse andmist riskihindamis- ja 

riskijuhtimismenetluste kui Euroopa otsusetegemise protsessi vahendi 

arendamisele; ekspertteadmisi ja osalemist üleilmne keskkonna- ja turvaseire 

(GMESi) puudutavates teadusuuringutes ja selles valdkonnas uute rakenduste 

väljatöötamist; ning alternatiivsete katsetamisstrateegiate ja eelkõige loomkatseid 

mittehõlmavate meetodite väljatöötamist ja valideerimist kõikides asjakohastes 

teadusuuringute valdkondades. 

 

c) Vahendite kogusumma ja jaotus 

 

Pärast Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel institutsioonidevahelise 

kokkuleppe sõlmimist eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta7 

tuli esialgu seitsmendaks raamprogrammiks kavandatud 72 726 miljoni euro 

suurust eelarvet vähendada, säilitades samas asjakohast keskendamist ja kriitilist 

massi. Nõukogu on säilitanud komisjoni muudetud ettepanekus maksimaalseks 

kogusummaks kavandatud 50 521 miljonit eurot vastavalt Euroopa Parlamendi 

arvamusele. Nõukogu on siiski kavandanud kohandusi nimetatud summa jaotamise 

osas järgnevalt: 

                                                 
7 ELT C 139, 14.6.2006. 
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- "Koostöö" osa puhul on nõukogu järginud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid suurendada selliste teemavaldkondade rahastamist, mis 

võivad anda tõhusa panuse Euroopa konkurentsivõime suurendamisse, eelkõige 

esimese (tervis), viienda (energeetika) ja kaheksanda (sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused) prioriteetse teemavaldkonna puhul, kuid mitte samas 

ulatuses. Pärast teemavaldkonna "Julgeolek ja kosmos" kaheks eraldiseisvaks 

prioriteetseks valdkonnaks jagamist otsustas nõukogu julgeoleku valdkonnale 

ette näha 80 miljonit eurot vähem kui kosmose valdkonnale, sest ta leiab, et 

ühenduse pädevus nimetatud valdkonnas on jätkuvalt piiratud; 

 

- "Võimekuste" osa puhul järgis nõukogu Euroopa Parlamendi seisukohta 

vähendada teadustöö infrastruktuuridele kavandatud rahastamist ning selle 

asemel suurendada märgatavalt VKEde huvides läbiviidavate teadusuuringute 

rahastamist. Sellest olenemata leiab nõukogu, et "Võimekuste" osa kohased 

tegevused moodustavad raamprogrammi olulise osa, sest nad toetavad Euroopa 

teadusuuringute ja innovatsiooni alase võimekuse põhiaspekte; seetõttu 

vähendati nende rahastamist vähem, kui Euroopa Parlament oli ette näinud; 

 

- programmide "Ideed" ja "Inimesed" puhul säilitas nõukogu rahastamise 

komisjoni kavandatud kujul ja seega ei järginud ta Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid, millega oleks suurendatud raamprogrammi mõlema osa 

rahastamist programmile "Võimekused" ette nähtud rahastamise vähendamise 

arvelt. 

 

2. Nõukogu seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta 

 

Nõukogu ühine seisukoht sisaldab suurt hulka Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid (326 ette pandud muudatusettepanekust 232) kas tervikuna, 

sisuliselt või osaliselt, mõnikord muudetud kujul või erinevas kohas ning sageli 

komisjoni poolt tema muudetud ettepanekus esitatud kujul, nagu on selgitatud eespool. 
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a) Nõukogu ühisesse seisukohta on täielikult või põhimõtteliselt üle võetud järgmised 

muudatusettepanekud: 

 

- 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 88, 

93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 174, 180, 

181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 221, 224, 225, 

226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 

264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

b) Nõukogu viis põhimõtteliselt või osaliselt sisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

- 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 

98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 

123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 

185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 

268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 

315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

c) Nõukogu järgis komisjoni ega viinud sisse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

- 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 

62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 

139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 212, 217, 218, 

219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 

271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 

312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. JÄRELDUS 

 

Nõukogu on oma ühise seisukoha kehtestamisel võtnud täiel määral arvesse komisjoni 

ettepanekut ja Euroopa Parlamendi esimese lugemise arvamust. Ühisesse seisukohta on 

täielikult või osaliselt sisse viidud märkimisväärne arv muudatusettepanekuid, eesmärgiga 

lahendada suurem osa Euroopa Parlamendi tõstatatud probleemidest. Nõukogu usub, et tema 

ühine seisukoht kujutab endast hästi tasakaalustatud teksti ning ootab huviga konstruktiivseid 

arutelusid Euroopa Parlamendiga, eesmärgiga võtta kiirelt vastu seitsmes raamprogramm ja 

ka rakendusmeetmed (st osalemiseeskirjad, eriprogrammid). 

 

 

_______________________ 
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SAKSAMAA AVALDUS 

 

Saksamaa delegatsioon tervitab teadusuuringute seitsmendat raamprogrammi kui olulist vahendit, 

millega tugevdada ühenduse teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid ning edendada ühenduse 

konkurentsivõimet olulistes teemavaldkondades. 

 

Inimväärikuse kaitse ja õigus elule nõuavad inimelu laiaulatuslikku kaitset selle loomise hetkest. 

Seetõttu ei tohiks Euroopa Liidu toetus teadusuuringutele kaasa tuua algatusi embrüote tapmiseks. 
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Seetõttu tervitab Saksamaa Euroopa Komisjoni avaldust jätkata kuuenda raamprogrammi tava ning 

mitte esitada pädevale regulatiivkomiteele seitsmenda raamprogrammi raames rahastamiseks ühtegi 

projekti, mis näevad ette inimembrüote hävitamist. 

 

Kuigi Saksamaa peab inimembrüote ja inimese embrüonaalsete tüvirakkude alaseid teadusuuringuid 

käsitlevaid sätteid ikka veel ebapiisavateks, kiidab ta teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi 

heaks selle silmapaistva tähtsuse tõttu Euroopa teadusuuringutele ja sotsiaalsele arengule Euroopa 

Liidus. Sellega seoses eeldab Saksamaa, et olenemata kavandatavast kõnealuse valdkonna 

läbivaatamisest teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi keskel jääb praeguseks saavutatud 

kokkulepe, mis käsitleb inimembrüotest tüvirakkude saamise rahastamise keeldu, kehtima pärast 

nimetatud ajavahemikku selle äärmise tähtsuse tõttu. 

 

AUSTRIA AVALDUS 

 

Austria toetab põhimõtteliselt teadusuuringute seitsmendat raamprogrammi kui tähtsat vahendit, 

millega tugevdada ühenduse teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid ning parandada Euroopa 

konkurentsivõimet. 

 

Seitsmendas raamprogrammis sisalduvate bioeetiliste küsimustega seoses on Austria alati toetanud 

täiskasvanute tüvirakkude alaste eetiliselt vastuvõetavate teadusuuringute rahastamist ühenduse 

vahenditest. 

 

Austria rõhutab veel kord oma varem sageli väljendatud seisukohta, et tegevust, mis eeldab 

inimembrüote kasutamist, ei tohi rahastada teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kaudu. 

Austria on põhjapanevatel eetilistel põhjustel rangelt selliste teadusuuringute vastu. 

 

Austria väljendab kahetsust, et seitsmendat raamprogrammi käsitleva otsuse artikkel 6 lubab 

inimese embrüonaalsete tüvirakkude alaste teadusuuringute rahastamist. Seetõttu ei saa Austria 

nõustuda EÜ kogu seitsmenda teadusuuringute programmiga. 

 



 

 
12688/06 ADD 1 REV 1  mm/nr 3 
 JUR   ET 

POOLA AVALDUS 

 

Poola tunnistab täiel määral, et seitsmes raamprogramm on põhielemendiks uuendatud Lissaboni 

strateegias, mis hõlmab partnerlust majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks. Programm kujutab 

endast olulist sammu teadmistepõhise ühiskonna ülesehitamise suunas, suurendades 

konkurentsivõimet ning edendades sotsiaalset ja majanduslikku arengut kogu ELis. 

 

Eelkõige peab Poola väga väärtuslikuks Euroopa Teadusuuringute Nõukogu loomist, 

märkimisväärsete vahendite eraldamist põhiteadusuuringuteks ning parimate noorte talentide 

prioriteetset rahastamist. Võttes arvesse Euroopa ühist huvi, on Poola toetanud vahendite 

suurendamist seitsmenda raamprogrammi kohasteks teadusuuringuteks ning teeb seda ka edaspidi. 

 

Poola on aidanud pidevalt kaasa Lissaboni strateegia elluviimisele ning Euroopa teadusruumi 

loomisele. Meie eesmärgiks on jätkata sellist tegevust ning toetada kõiki ühenduse poolt selles osas 

võetavaid samme. Lisaks hindab Poola väga kõrgelt Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu poolt siiani tehtud jõupingutusi seitsmendat raamprogrammi käsitleva otsuse ettepaneku 

ettevalmistamisel. Me tahaksime demonstreerida omapoolset tunnustust, hääletades ettepaneku 

poolt. 

 

Programmi rakendamise üksikasju käsitlevate arutelude käigus märkis Poola siiski järjekindlalt, et 

teadustegevused, millega kaasneb inimese embrüonaalsete tüvirakkude või inimembrüote mis tahes 

kasutamine, kujutavad endast kõrvalekaldumist peamistest moraalinormidest. Võttes arvesse 

piisavate teadmiste puudumist selliste teadusuuringute võimalike pikaajaliste tagajärgede kohta, 

märkis Poola lisaks korduvalt, et ta ei saa nõustuda selle rahastamisega ELi poolt. Kahjuks 

võimaldab seitsmendat raamprogrammi käsitleva otsuse artikkel 6 praegusel kujul selliste 

teadusuuringute rahastamist. 

 

Seetõttu, pidades silmas fundamentaalseid eetikapõhimõtteid ja muid eespool nimetatud argumente, 

ei saa Poola nõustuda selliste teadustegevuste rahastamisega ELi poolt, millega kaasneb 

embrüonaalsete tüvirakkude või inimembrüote mis tahes kasutamine. Seega pöördume eesistuja ja 

Euroopa Komisjoni poole tungiva palvega kaaluda seda hetkel arutluse all oleva, seitsmendat 

raamprogrammi käsitleva otsuse ettepaneku teksti aspekti eraldi. Selline samm võimaldaks toetada 

Poolal asjakohaselt muudetud ettepanekut. 
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PORTUGALI AVALDUS 

 

Vastu võetud kompromisstekst on loomulikult samm edasi seitsmenda raamprogrammi 

vastuvõtmise suunas. Me peame siiski hukka mõistma piirangud, mida käesoleva mõttevahetus on 

näidanud seoses biomeditsiiniliste teadusuuringute arenguga Euroopas. Me tervitame 

embrüonaalsete tüvirakkude alaste teadusuuringute kaasamist teadusuuringute ja 

tehnoloogiaarenduse seitsmendasse raamprogrammi, kuid me ei saa jätta taunimata vastuolu, mis 

tuleneb püüdest varjata vajadust hankida neid samu embrüonaalseid rakke. 

 

Jätta teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse projektide alt välja toetus embrüonaalsete tüvirakkude 

saamise mehhanismidele jätab varju just nimelt selle osa teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

alasest tegevusest, mis vajaks kõige rohkem ranget eetilist kontrolli. 

 

MALTA AVALDUS 

 

Malta toetab põhimõtteliselt teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 

seitsmendat raamprogrammi (2007–2013), mis on oluline vahend uuendustegevusele ja 

majanduskasvule tõhusalt kaasaaitavate ELi teadusuuringute käegakatsutaval viisil tugevdamiseks. 

 

Siiski leiab Malta, et inimväärikuse kaitse ja õigus elule tuleks tagada suurimal võimalikul määral 

selle loomise hetkest. Sellega seoses rõhutab Malta, et kõnealuse riiklikult rahastatava ELi 

programmi reguleerimisalast tuleks välja jätta tegevused, milles kasutatakse inimese 

embrüonaalseid tüvirakke või embrüoid. 

 

Ehkki Malta hindab komisjoni avaldust jätkata praegust praktikat ning mitte esitada 

regulatiivkomiteele seitsmenda raamprogrammi alusel projektide ettepanekuid, mis sisaldavad 

teadustegevust, millega kaasneb inimembrüote hävitamine, sealhulgas tüvirakkude saamise 

eesmärgil, ei pea Malta seda avaldust piisavaks, kuna see jätab siiski võimaluse ühenduse poolt 

rahastada inimese embrüonaalsete tüvirakkudega seonduvaid järgnevaid etappe. 

 

Sellega seoses väljendab Malta kahetsust, et seitsmes raamprogramm ei käsitle piisavalt eetilisi 

probleeme seoses inimembrüote ja inimese embrüonaalsete tüvirakkude alaste teadusuuringutega. 

Eeltoodut silmas pidades ei saa Malta nõustuda seitsmenda raamprogrammiga tervikuna ning 

hääletab seetõttu nõukogu ühise seisukoha vastu. 
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LEEDU AVALDUS 

 

 

Leedu tunnustab seitsmenda raamprogrammi tähendust ja lisandväärtust Euroopa konkurentsivõime 

ning teadus- ja arendustegevuse jaoks ning tervitab ja toetab kõnealust programmi. 

 

Siiski ei saa Leedu nõustuda artikliga 6, mis lubab ühendusel rahastada inimese embrüonaalsete 

tüvirakkudega seonduvat teadustegevust, kuna Leedu arvates rikub selline teadustegevus eetilisi 

põhiväärtusi. 

 

Seetõttu ei saa Leedu hääletada seitsmenda raamprogrammi ettepaneku poolt. 

 

 

KOMISJONI AVALDUS 

 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku jätkata seitsmenda raamprogrammi osas inimese 

embrüonaalseid tüvirakke käsitlevate teadusuuringute ELi poolse rahastamise üle otsustamisel 

samas eetilises raamistikus, nagu seda tehti kuuenda raamprogrammi raames. 

 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku jätkata selles eetilises raamistikus, kuna ta on kogemustele 

tuginedes välja töötanud vastutustundliku lähenemisviisi paljutõotavale teaduse valdkonnale ning 

see on osutunud rahuldavalt toimivaks teadusuuringute programmi raames, kus osalevad paljudest 

erineva regulatsiooniga riikidest pärit teadlased. 
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1) Seitsmenda raamprogrammi otsus jätab ühenduse rahastamise alt selgesõnaliselt välja kolm 

teadusuuringute valdkonda: 

 

• teadustegevused, mis on suunatud inimeste kloonimisele reproduktiivsetel eesmärkidel; 

• inimeste genotüübi muutmisele suunatud teadustegevused, mis võivad sellised muutused 

päritavaks muuta; 

• teadustegevused, mis on suunatud inimembrüote loomisele üksnes teadusuuringute 

eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise abil. 

 

2) Kõikides liikmesriikides keelatud tegevusi ei rahastata. Liikmesriigis, kus tegevus on 

keelatud, seda ei rahastata. 

 

3) Seitsmenda raamprogrammi otsus ega eetilist raamistikku käsitlevad sätted, mis 

reguleerivad inimese embrüonaalsete tüvirakkude alaste teadusuuringute ühendusepoolset 

rahastamist, ei anna mingil juhul hinnangut regulatiivsele või eetilisele raamistikule, mis 

reguleerib selliseid teadusuuringuid liikmesriikides. 

 

4) Üleskutses esitada ettepanekuid ei õhuta Euroopa Komisjon selgesõnaliselt kasutama 

inimese embrüonaalseid tüvirakke. Inimese, olgu siis täiskasvanute või embrüonaalsete 

tüvirakkude kasutamine või mittekasutamine sõltub teadlaste otsusest, pidades silmas 

eesmärke, mida nad soovivad saavutada. Praktikas on tüvirakkude alasteks 

teadusuuringuteks ette nähtud ühenduse vahenditest põhiosa pühendatud täiskasvanute 

tüvirakkude kasutamisele. Pole põhjust, miks see peaks seitsmendas raamprogrammis 

oluliselt muutuma. 

 

5) Iga projekt, mis näeb ette inimese embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise, peab läbima 

edukalt teadusliku hindamise, mille käigus sõltumatud teadlased hindavad selliste 

tüvirakkude kasutamise vajalikkust teaduslike eesmärkide saavutamiseks. 
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6) Teadusliku hindamise edukalt läbinud ettepanekud vaadatakse seejärel rangelt läbi eetilisest 

küljest ning seda korraldab Euroopa Komisjon. Nimetatud eetilise läbivaatamise käigus 

võetakse arvesse põhimõtteid, mis leiavad kajastamist Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja 

asjakohastes rahvusvahelistes konventsioonides, nagu Oviedos 4. aprillil 1997 allkirjastatud 

Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon ja selle lisaprotokollid ning 

UNESCOs vastu võetud inimgenoomi ja inimõiguste ülddeklaratsioon. Eetilise 

läbivaatamise eesmärgiks on ka kontrollida, et ettepanekutes järgitakse nende riikide 

eeskirju, kus teadusuuringud läbi viiakse. 

 

7) Teatud juhtudel võidakse eetiline läbivaatus läbi viia projekti toimumise ajal. 

 

8) Iga projekt, mis näeb ette inimese embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise, peab saama enne 

projekti algust heakskiidu asjakohaselt riiklikult või kohalikult eetikakomiteelt. Järgima 

peab kõiki riiklikke eeskirju, sealhulgas sellistes küsimustes nagu vanema nõusolek, 

rahaliste ahvatluste puudumine jne. Kontrollitakse, kas projekt sisaldab viiteid litsentsimis- 

ja kontrollimeetmetele, mida võtavad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 

teadusuuringud läbi viiakse. 

 

9) Ettepanek, mis läbib edukalt teadusliku hindamise, riiklikud või kohalikud eetilised 

läbivaatamised ja Euroopa eetilise läbivaatamise, esitatakse igal üksikjuhul eraldi 

heakskiitmiseks regulatiivkomiteena kokku tulnud liikmesriikidele. Projekte, millega 

kaasneb inimese embrüonaalsete tüvirakkude kasutamine ja mis ei ole saanud liikmesriikide 

heakskiitu, ei rahastata. 

 

10) Euroopa Komisjon jätkab tööd, et teha ühenduse rahastatud tüvirakkude alaste 

teadusuuringute tulemused kõikide riikide patsientide huvides laialdaselt kättesaadavaks 

kõikidele teadlastele. 
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11) Euroopa Komisjon toetab tegevusi ja algatusi, mis aitavad kaasa inimese embrüonaalsete 

tüvirakkude alaste teadusuuringute kooskõlastamisele ja ratsionaliseerimisele 

vastutustundliku eetilise lähenemisviisi raames. Eelkõige toetab komisjon inimese 

embrüonaalsete tüvirakkude liinide Euroopa registrit. Sellise registri toetamine võimaldab 

teostada järelevalvet olemasolevate inimese embrüonaalsete tüvirakkude üle Euroopas, aitab 

maksimeerida nende kasutamist teadlaste poolt ning võib aidata vältida uute tüvirakuliinide 

tarbetut loomist. 

 

12) Euroopa Komisjon jätkab senist praktikat ega esita regulatiivkomiteele selliste projektide 

ettepanekuid, mis sisaldavad teadustegevusi, millega hävitatakse inimembrüoid, sealhulgas 

tüvirakkude saamiseks. Teadusuuringute sellise etapi rahastamise alt väljajätmine ei takista 

järgnevate, inimese embrüonaalseid tüvirakke hõlmavate etappide rahastamist ühenduse 

poolt. 

 

KOMISJONI AVALDUS PUNKTI 3B KOHTA 

 

Komisjon peab Euroopa osalejate vahel täna olemasolevat tihedat koostööd termotuumasünteesi 

alaste teadusuuringute vallas lisaväärtuseks Euroopa Liidu jaoks. Ta püüab tagada, et seitsmendas 

raamprogrammis oleks termotuumasünteesi alaste teadusuuringute juhtimisstruktuur kavandatud 

tihedalt konsulteerides teadusringkondadega. Eesmärgiga parandada teaduslikke ja tehnoloogilisi 

teadmisi termotuumasünteesi alal, tagatakse teadusringkondades asjakohane kooskõlastamine 

Euroopa ühisettevõtte poolt läbi viidud tegevuste, mis on muu hulgas ja esmase prioriteedina seotud 

ITER-projekti elluviimisega, ja teiste tegevuste vahel, mida viiakse ellu seitsmenda raamprogrammi 

teemavaldkonna "Termotuumasünteesi alased teadusuuringud" all. 

 

________________________ 
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2005/0043 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
 

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 

nõukogu ühise seisukoha kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
vastuvõtmisega, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 

ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)  

1. TAUST 

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule (dokument 
KOM(2005) 119 (lõplik) – 2005/0043 (COD) ja 2005/0044 (CNS)): 

13. aprill 2005 

Regioonide komitee arvamus: 16. november 2005 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus: 14. detsember 2005 

Euroopa Parlamendi arvamus esimesel lugemisel: 15. juuni 2006 

Muudetud ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 28. juuni 2006 

Ühise seisukoha vastuvõtmine: 25. september 2006 

2. KOMISJONI SEISUKOHT ÜHISE SEISUKOHA SUHTES 

Käesoleva teatisega esitatakse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 251 komisjoni seisukoht 
nõukogu ühise seisukoha suhtes, mis võeti teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmenda raamprogrammi kohta kvalifitseeritud häälteenamusega vastu 25. septembril 2006 
pärast poliitilise kokkuleppe saavutamist 24. juulil 2006. Poliitiline kokkulepe EURATOMi 
raamprogrammi suhtes saavutati samuti 24. juulil 2006. 

Ühise seisukohaga säilitatakse üldjoontes komisjoni poolt ette pandud raamprogrammi 
struktuur ja sisu ning see järgib suures osas Euroopa Parlamendi arvamust.  

Nõukogu on võtnud üle valdava osa muudatustest, mille Euroopa Parlament võttis vastu oma 
arvamusega esimesel lugemisel (15. juuni 2006) ning millega komisjon nõustus oma 
muudetud ettepanekus1. 

                                                 
1 KOM(2006) 364 (lõplik), 28.6.2006. 
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3. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

Komisjon leiab, et ühine seisukoht on heaks aluseks raamprogrammi käsitlevate 
läbirääkimiste jätkamiseks, et saavutada kokkulepe teisel lugemisel. 

Mis puudutab eelarvet, siis on nõukogu (ja Euroopa Parlament) kinnitanud kogusumma 
50 521 miljonit eurot, mille komisjon pakkus välja oma muudetud ettepanekus2 pärast 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe3 sõlmimist Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 17. mail 2006. 

Eelarve jagunemise osas vastab ühine seisukoht üldjoontes komisjoni muudetud ettepanekule 
ja parlamendi arvamusele, välja arvatud järgmises: 

– „Koostöö“ valdkonnas 

– Suuremad summad viiele teemale: „Tervishoid“, „Nanoteadused, 
nanotehnoloogia, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad“, „Energeetika“, 
„Keskkond“ ning veidi on suurendatud summat teema „Sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadused“ puhul; 

– vähendatud on summat teemale „Julgeolek ja kosmos“. 

– „Suutlikkuse“ valdkonnas  

– Oluliselt on vähendatud summat teemale „Teadustöö infrastruktuurid“, 
vähendatud on summat teemale „Teadus ühiskonnas“; 

– suurendatud on summasid teemadele „VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud“ ja „Teadusuuringute potentsiaal“, veidi on suurendatud 
summat teemale „Rahvusvaheline koostöö“. 

Kuigi ettepandud tegevuse ja eelarveettepaneku vahel on tugev seos, võib juhtuda, et ühises 
seisukohas ettepandud tegevuse täielik elluviimine ei ole teemade „Teadustöö 
infrastruktuurid“ ning „Julgeolek ja kosmos“ eelarve vähendamise tõttu võimalik. 

Mis puudutab programmi struktuuri, siis on ühises seisukohas jäetud alles mitmesugused 
komisjoni väljapakutud programmiosad, sealhulgas teemakesksus ning paindlikkus 
programmi eesmärkide saavutamisel, arvestades selle seitsmeaastast kestust. Komisjon 
nõustub väitega, et poliitika ühtne arendamine peaks olema suutlikkust käsitleva programmi 
eraldi osa. Nõukogu on aga kooskõlas parlamendiga jaganud teema „Julgeolek ja kosmos“ 
kaheks ning pakub nüüd kümmet teemat. Komisjon usub, et neid kaht valdkonda koos hoides 
on võimalik saavutada suur paindlikkus ja sünergia.  

Mis puudutab teadusuuringute sisu, siis on suur osa parlamendi muudatusettepanekutest, 
millega komisjon on oma muudetud ettepanekus nõustunud, ühisesse seisukohta üle võetud. 
Komisjon selgitas oma muudetud ettepanekus, et eelarve vähendamise tõttu ei võtnud ta oma 
ettepanekusse muudatusi, millega seoses oleks laienenud teemade ulatus ja seega suurenenud 
eelarvevahendite vajadus. Komisjon usub, et ühine seisukoht järgib üldjoontes sama 

                                                 
2 KOM(2005) 119 (lõplik)/2, 24.5.2006. 
3 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
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põhimõtet. „VKEde uuringustipendiumide kava“ lisamine Suutlikkuse valdkonda ei vasta 
siiski sellele põhimõttele. Komisjon leiab, et eelarve tuleks suunata ainult projektide 
rahastamisele. 

Komisjon kiidab heaks VKEsid käsitleva teksti tugevdamise konkreetsete meetmete esitamise 
kaudu, sealhulgas kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete analüüside kaudu, mis on komisjoni 
arvates tõhusam lähenemisviis kui kunstlikud eesmärgid, mida komisjon oma muudetud 
ettepanekusse ei võtnud.  

Suuremaid raskusi on parlamendi jaoks valmistanud ühised tehnoloogiaalgatused ning 
programmid „Ideed“ ja „Inimesed“.  

• Ühiste tehnoloogiaalgatuste puhul on ühisesse seisukohta võetud nende 
kindlaksmääramise kriteeriumide muudatused. 

• Ideede programmi on lisatud olulised selgitused sõltumatu teadusnõukogu 
ametiaja, uuendamise ja osatähtsuse, juhtimise ja personalikorralduse kohta ning 
Euroopa Teadusnõukogu struktuuride ja mehhanismide sõltumatu läbivaatamine 
2010. aastal, mille tulemused esitatakse parlamendile ja nõukogule. 

• Inimesi käsitlevas programmis hõlmavad mitmed muudatused viiteid programmi 
seoste kohta raamprogrammi teiste osadega ja muude ühenduse programmidega, 
samuti lisandusi, mis osutavad selgelt programmi selle osa rahvusvahelisele 
mõõtmele ning suuniseid teadlastele asjakohaste töötingimuste loomise ning 
kaasrahastamise kohta.  

Viimaks kirjeldatakse üksikasjalikumalt teadustöö uute infrastruktuuride toetamise 
kriteeriume ja tunnistatakse uute infrastruktuuride loomise piirkondlike aspektide olulisust. 

Tüvirakkudega seotud teadusuuringute osas nõustus komisjon võtma oma muudetud 
ettepanekusse artikli selle kohta, milliseid valdkondi kooskõlas parlamendi muudatusega 
seitsmendas raamprogrammis ei rahastata. Nõukogu on selle artikli võtnud ka oma ühisesse 
seisukohta ning komisjon tegi avalduse, millega ta kinnitas taas tava, mida tuleb järgida (vt 
lisa). 

4. JÄRELDUS 

Komisjon leiab, et 25. septembril 2006 kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud ühine 
seisukoht näitab olulist lähenemist nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni seisukohtadele. 
Selles on arvesse võetud suur osa Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel tehtud 
muudatusi, mille komisjon on võtnud oma muudetud ettepanekusse. Seepärast toetab 
komisjon ühist seisukohta. 
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LISA 

Euroopa Komisjon teeb seitsmenda raamprogrammi kohta ettepaneku jätkata ELi inimembrüo 
tüvirakkude teadusuuringute rahastamise otsustamisel sama eetilise raamistikuga nagu 
kuuendas raamprogrammis. 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku jätkata selle eetilise raamistikuga sellepärast, et selles on 
kogemuste varal välja kujunenud vastutustundlik lähenemisviis kõnealuse paljutõotava 
teadusvaldkonna jaoks ning et see on seni toiminud rahuldavalt teadusprogrammis, milles 
osaleb teadlasi paljudest väga erinevate normidega riikidest.  

(1) Seitsmendat raamprogrammi käsitlevas otsuses jäetakse ühenduse rahastamisest 
selgesõnaliselt välja kolm teadusvaldkonda:  

• inimeste kloonimisele suunatud teadusuuringud, mille eesmärk on paljundamine;  

• inimese genotüübi muutmisele suunatud teadusuuringud, mis võivad kõnealused 
muudatused päritavaks muuta;  

• teadusuuringud, mis on suunatud inimembrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil.  

(2) Teadusuuringuid, mis on keelatud kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Teadusuuringuid ei rahastata liikmesriikides, kus need on keelatud. 

(3) Seitsmendat raamprogrammi käsitlev otsus ja eetiline raamistik, millega reguleeritakse 
inimembrüo tüvirakkude teadusuuringute rahastamist ühenduse vahenditest, ei sisalda 
mitte mingisugust hinnangut selliseid teadusuuringuid reguleerivate õiguslike ega 
eetiliste raamistike kohta liikmesriikides. 

(4) Konkursikutsetes ei kutsu Euroopa Komisjon selgesõnaliselt üles kasutama 
inimembrüo tüvirakke. Nii täiskasvanute kui ka inimembrüo tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad teadlased vastavalt eesmärkidele, mida nad 
soovivad saavutada. Praktikas on kõige suurem osa tüvirakkude teadusuuringutele 
eraldatud ühenduse vahenditest suunatud täiskasvanud inimeste tüvirakkude 
kasutamisele. Ei ole põhjust, miks see peaks seitsmendas raamprogrammis oluliselt 
muutuma. 

(5) Iga projekt, milles on ette nähtud inimembrüo tüvirakkude kasutamine, peab edukalt 
läbima teadusliku hindamise, kus sõltumatud teaduseksperdid hindavad selliste 
tüvirakkude kasutamise vajalikkust püstitatud teaduseesmärkide saavutamiseks. 

(6) Sellise hindamise edukalt läbinud taotlustele korraldab Euroopa Komisjon range 
eetikakontrolli. Seejuures võetakse arvesse põhimõtteid, mida esindavad Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta ning asjaomased rahvusvahelised konventsioonid, nagu 
näiteks 4. aprillil 1997 Oviedos alla kirjutatud Euroopa Nõukogu inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsioon ning selle lisaprotokollid ja UNESCO inimgenoomi ning 
inimõiguste ülddeklaratsioon. Eetikakontrolli üks eesmärk on samuti kontrollida, kas 
esitatud taotlused järgivad nende riikide eeskirju, kus teadusuuringuid läbi viiakse. 
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(7) Erandjuhtudel võidakse eetikakontrolli teha projekti käigus. 

(8) Igale projektile, milles on ette nähtud inimembrüo tüvirakkude kasutamine, tuleb enne 
projekti algust hankida asjaomase riikliku või kohaliku eetikakomisjoni heakskiit. 
Järgida tuleb kõiki riiklikke eeskirju ja menetlusi, sealhulgas seoses küsimustega, nagu 
näiteks vanemate nõusolek, rahaga ahvatlemise keeld jms. Kontrollitakse seda, kas 
projektis on viidatud litsentsimis- ja kontrollimeetmetele, mida peavad võtma selle 
liikmesriigi pädevad ametiasutused, kus projekti teostatakse. 

(9) Taotlus, mis läbib edukalt teadusliku hindamise, riiklikud või kohalikud 
eetikakontrollid ning Euroopa Komisjoni eetikakontrolli, esitatakse eraldi 
kinnitamiseks regulatiivkomitee liikmesriikidele. Inimembrüo tüvirakkude kasutamist 
ette nägevaid projekte, mida liikmesriigid ei kinnita, ei rahastata. 

(10) Euroopa Komisjon jätkab ühenduse vahenditega rahastatud tüviraku-uuringute 
tulemuste kättesaadavaks tegemist kõikidele teadlastele kõikide riikide patsientide 
kasuks. 

(11) Euroopa Komisjon toetab meetmeid ja algatusi, mis soodustavad inimembrüo 
tüvirakkude teadusuuringute koordineerimist ja ratsionaliseerimist vastutustundlikult 
ja eetiliselt. Eelkõige toetab komisjon inimembrüo tüvirakuliinide Euroopa registrit. 
Seda registrit toetades on võimalik jälgida Euroopas olemas olevaid inimembrüo 
tüvirakke, see toetab nende parimat kasutamist teadlaste poolt ning võib aidata vältida 
tarbetut uute tüvirakuliinide loomist. 

(12) Euroopa Komisjon jätkab praegust tava ega esita regulatiivkomiteele kinnitamiseks 
taotlusi, milles teadusuuringutega hävitatakse inimembrüoid, kaasa arvatud 
tüvirakkude saamiseks. Selle uurimisetapi ilmajätmine ühenduse rahastamisest ei 
takista vahendite eraldamist järgmistele inimembrüo tüvirakkudega seotud 
uurimisetappidele. 
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