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LÜHISELGITUS

- Arvamuse koostaja soovib märkida järgmist:

- Seitsmes raamprogramm jätkab kõigiti käimasoleva kuuenda raamprogrammi suuniseid. 
Siiski sisaldub ettepanekus uuendusliku momendina ka Euroopa teadusnõukogu (ERC) 
asutamine, mis annab olulise panuse Euroopa teadusruumi loomisse.

- Tuleb tervitada komisjoni otsust, mille kohaselt Euroopa teadusnõukogu juhivad 
spetsiaalne rakendusstruktuur ja tippteadlastest koosnev sõltumatu teadusnõukogu.
Juhtorganitel tuleb tagada võrdsed võimalused naistele ja meestele ning kasutada nõuete 
väljatöötamisel ja eelistuste määratlemisel lihtsat menetlust.

- Euroopa teadusnõukogu tuleb asutada kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 171, mis 
kõlab järgmiselt: "Ühendus võib asutada ühisettevõtteid või luua muid struktuure, mis on 
vajalikud ühenduse uurimisprogrammide, tehnoloogia arengu- või 
tutvustamisprogrammide edukaks elluviimiseks".

- Euroopa teadusnõukogu peaks edendama teadustegevust tähtsamates teadmiste arengu 
valdkondades ja nende kasutamist ning nende tulemusi levitama, edastama ja väärtustama, 
Euroopa teaduse, tehnika, majanduse ja sotsiaalse arengu hüvanguks; 

- On oluline, et Euroopa teadusnõukogu käsutuses oleks piisavalt rahalisi vahendeid ning ta 
saaks tegutseda sõltumatult ja iseseisvalt, kasutades lihtsat ja läbipaistvat menetlust.

- Euroopa teadusnõukogu peaks korrapäraselt avaldama üldsusele kättesaadavalt oma 
tegevuse tulemused.

- Euroopa teadusnõukogu peaks ekspertide nõukoguna olema äraostmatu ning teda peaksid 
juhtima sõltumatud tippteadlased.

- Teadlaste väljaõppel peab olema keskne koht alusuuringutel, mis on aluseks edasistele, 
sageli rakendusliku eesmärgiga uurimustele.

- Kõnesolev programm näeb ette üleeuroopalise mehhanismi, mille eesmärk on toetada 
teadlasi, insenere ja haritlasi, kes tegelevad uute teadmiste, toodete, protsesside ja 
meetodite arendamisega, et avada uusi väljavaateid tehnika edusammudele.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

(4) Eesliiniuuringuid käsitlevate projektide 
ettepanekuid tuleks hinnata
eksperdihinnangul põhineva teadusliku 
tipptaseme ainsa kriteeriumi alusel ning 
ettepanekute rõhuasetus peaks olema 
interdistsiplinaarsetel kõrge riskiastmega 
algatusprojektidel ning nii uutel teadlaste 
rühmadel ja vähemkogenud teadlastel kui ka 
väljakujunenud meeskondadel.

(4) Eesliiniuuringuid käsitlevate projektide 
ettepanekuid tuleks hinnata 
eksperdihinnangul põhineva teadusliku 
tipptaseme ainsa kriteeriumi alusel ning 
ettepanekute rõhuasetus peaks olema 
interdistsiplinaarsetel kõrge riskiastmega ja 
uurimuslikel algatusprojektidel ning nii 
uutel teadlaste rühmadel ja vähemkogenud 
teadlastel kui ka väljakujunenud 
meeskondadel. Seejuures tuleks erilist 
tähelepanu pöörata sellistele projektidele, 
kus esiplaanil on uute Euroopa võrgustike 
väljaehitamine ja koostöö.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 10

Raamprogramm peaks täiendama nii 
liikmesriikides läbiviidavat tegevust kui ka 
muid Lissaboni strateegia eesmärkide 
rakendamiseks vajalikke ühenduse 
meetmeid, sealhulgas eelkõige meetmeid, 
mis käsitlevad struktuurifonde, 
põllumajandust, haridust, koolitust, 
konkurentsivõimet, uuendusi, tööstust, 
tervishoidu, tarbijakaitset, tööhõivet, 
energeetikat, transporti ja keskkonda.

Raamprogramm peaks täiendama nii 
liikmesriikides läbiviidavat tegevust kui ka 
muid Lissaboni strateegia eesmärkide 
rakendamiseks vajalikke ühenduse 
meetmeid, sealhulgas eelkõige meetmeid, 
mis käsitlevad struktuurifonde, 
põllumajandust, haridust, koolitust, kultuuri 
ja meediat, konkurentsivõimet, uuendusi, 
tööstust, tervishoidu, tarbijakaitset, 
tööhõivet, energeetikat, transporti ja 
keskkonda.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 3
Põhjendus 13

(13) Käesoleva programmi raames 
teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid.

(13) Käesoleva programmi raames 
teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud
põhimõtteid, ning väärtustada teaduse 
kodanikuühiskondlikke ja humanistlikke 
aspekte, võttes arvesse erinevaid eetilisi 
põhimõtteid ja kultuurilist mitmekesisust  

Selgitus

Rohkem kui eales varem on teaduses pingeid, kord viljakaid, kord hävitavaid, mis tulenevad 
teaduse muljetavaldavatest edusammudest ja ühiskonna vajadustest ning selle majanduslikest, 
poliitilisest ja kultuurilistest struktuuridest. On tarvis keskenduda eetika ja kultuurilise 
mitmekesisusega seonduvatele küsimustele teadusmaailmas. 

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 14 a (uus)

(14a) Lihtsustamiseks ja ametlike 
pakkumiste kulutuste vähendamiseks peaks 
komisjon looma eeldused pakkumisel 
osalejate teavitamiseks andmepanga kaudu.

Selgitus

Euroopa uurimisasutuste ja pakkumisest huvitatute programmile juurdepääsu lihtsustamine.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõige 3

3. Euroopa teadusnõukogu koosneb 
sõltumatust teadusnõukogust ja seda 
toetavast spetsiaalsest 
rakendamiskolleegiumist vastavalt I lisas 
esitatud kirjeldusele. Kõnealune 
teadusnõukogu tegutseb teadusliku 
tipptaseme, sõltumatuse ja tõhususe 
põhimõtete kohaselt.

3. Euroopa teadusnõukogu koosneb 
sõltumatust teadusnõukogust ja seda 
toetavast spetsiaalsest 
rakendamiskolleegiumist vastavalt I lisas 
esitatud kirjeldusele. Kõnealune 
teadusnõukogu tegutseb teadusliku 
tipptaseme, sõltumatuse ja tõhususe 
põhimõtete kohaselt. Mõlemad organid 
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tagavad naistele ja meestele võrdsed 
võimalused.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Komisjon tagab uurimistulemuste 
hindamise ning teavitab sellest, kuidas need 
on kaasa aidanud Euroopa dünaamilise, 
teadmistepõhise ühiskonna arengule.

Selgitus

Komisjon peab näitama, et programmi eesmärk - dünaamiline, teadmistepõhine ühiskond 
Euroopas, tõepoolest saavutati.

Muudatusettepanek 7
Artikli 8 lõige 6

6. Komisjon teavitab korrapäraselt komiteed 
eriprogrammi rakendamise üldisest 
edenemisest.

6. Komisjon teavitab korrapäraselt komiteed 
ja Euroopa Parlamendi vastutavat 
komisjoni eriprogrammi rakendamise 
üldisest edenemisest ja kõikide selle 
programmi alusel rahastatavatest TTA 
meetmetest.

Selgitus

Komisjon esitab siinkohal eeskirjad komiteemenetluseks koostöö raames nõukoguga. On 
asjakohane teavitada ka eelarveorgani teist kätt programmi elluviimisest.

Muudatusettepanek 8
Artikli 8 lõige 6 a (uus)

6 a. Komisjon esitab vastutavatele 
organitele käesoleva õigusakti, samuti 
aruande eriprogrammi elluviimise kohta 
uueks käsitlemiseks nii aegsasti, et 
menetluse käesoleva õigusakti muutmiseks 
saab lõpetada 2010. aasta lõpuks.

Selgitus

Õigusakti kontrollimise abil ettenähtud ajavahemiku (vahekokkuvõte - Mid-term-Review) 
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jooksul luuakse võimalus reageerida hindamise ja vajadusel paranduste raames elluviimise 
käigus tekkinud takistustele ja muudele arengutele. Kontrolli aeg on töö käigus tekkiva 
programmi käivitamisetapi tõttu üks aasta pärast programmi jaoks ettenähtud ajavahemiku 
keskpaiga saavutamist. See peaks võimaldama usaldusväärsemat hindamist.
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