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LÜHISELGITUS

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada järgmised ettepanekud:

- komisjoni ettepanekule, mis käsitleb eriprogrammi „Inimesed“ Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi 
(2007–2013) rakendamiseks, tuleb tervikuna anda positiivne hinnang, kuna see on 
käimasoleva kuuenda raamprogrammi meetmete jätk. Programmis "Inimesed" 
püstitatakse eesmärk edendada noorte teadlaste teaduskarjääri Marie Curie nimeliste 
meetmete kaudu, mis kahtlematult on olnud teadusvaldkonna inimressursside arendamise 
kõige konkreetsem ja tõhusam vahend;

- toetab programmi eesmärki, kuid nõuab erimeetmete kehtestamist, et vältida teadlaste 
vähesust tulevikus, samuti killustatust ja teadustöö dubleerimist ning teadlaste rühmade 
eraldatust eelkõige ühenduse äärealadel ja vähemsoodsates piirkondades. Kõnesoleva 
teadmiste valdkonna arengu soodustamiseks ning eelkõige teadlaste koolituse ja liikuvuse 
hoogustamiseks on vaja parandada teadustöö infrastruktuuride kättesaadavust;

- rõhutab meeste ja naiste võrdsete võimaluste põhimõtte järgimist teadustegevuses;

- tuleb tagada sooline võrdõiguslikkus, toetades võrdseid võimalusi kõigi Marie Curie 
nimeliste meetmete puhul ning jälgides osalejate soolist jaotust, kuna naisteadlased 
kandideerivad meelsasti, kui neid kutsutakse osalema asjaomastes programmides. Aastast 
1999, kui Euroopa Komisjon otsustas käivitada teadlikkuse suurendamise meetme, mis
toetab Marie Curie teadusstipendiumide jagamisel võrdse osalus põhimõtet, on olukord 
tasakaalustunud;

- märgib, et teadlaste liikuvus, mis soodustab teadus- ja majandusringkondade partnerlust, 
peab olema teadmiste omandamise ja edastamise põhialus;

- rõhutab vajadust toetada konkreetseid meetmeid, millega soodustatakse uue 
teadlaspõlvkonna kasvu, keda tuleb koolitada ja ette valmistada nii teadustegevuseks kui 
rakendusvaldkondade tarbeks;

- märgib, et teadlastele on vaja luua asukohariigis soodne keskkond, parandades 
töötingimusi ning tagades neile õiglase sotsiaalkaitse;

- rõhutab, et liikuvust tuleb käsitleda kui teadlikku valikut ja võimalust. Teadlased ei tohi 
näha liikuvusmeetmetes tagavaravarianti, vaid kasutama seda kui võimalust töötada 
välismaal, et suurendada teadmistepagasit ning vahetada või edasi anda oma kogemusi.
Liikuvuse kui teadmiste ja oskusteabe edastamise vahendi võimalusi tuleb nii riigisiseselt 
kui kogu Euroopas paremini kasutada;

- on seisukohal, et ühenduse jõud seisneb tema teadlaste ja inseneride kvaliteedis. Ühenduse 
teadlaste isiklikud ja ühised oskused on arvestatav jõud ja ressurss, mida Euroopa ei tohi 
kasutamata jätta.
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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 8

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

(8) Käesoleva programmi raames 
teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
eetika põhimõtteid, sealhulgas Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid, ning toetada teaduse 
ühiskondlikke ja humanistlikke väärtusi, 
võttes arvesse eetilist ja kultuurilist 
mitmekesisust.

Selgitus

Rohkem kui eales varem on teaduses pingeid, kord loovaid, kord hävitavaid, mis tulenevad 
teaduse muljetavaldavatest edusammudest ja ühiskonnast enesest, selle majanduslikest, 
poliitilisest ja kultuurilistest aspektidest. Tuleb mõtiskleda eetika ja kultuurilise 
mitmekesisusega seonduvate küsimuste üle teadusmaailmas.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9

(9) Raamprogramm peaks kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele. 

(9) Raamprogramm peab kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele. 

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Ametlike pakkumiste lihtsustamiseks 
ja kulutuste vähendamiseks peaks komisjon 
looma eeldused pakkumisel osalejate 
teavitamiseks andmebaasi kaudu.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Euroopa uurimisasutuste ja pakkumisest huvitatud isikute juurdepääsu lihtsustamine 
programmile.

Muudatusettepanek 4
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon teavitab komiteed korrapäraselt 
eriprogrammi rakendamise üldisest 
edenemisest ja kõikide selle programmi 
alusel rahastatud TTA meetmetega seotud 
edusammudest.

5. Komisjon teavitab komiteed ja Euroopa 
Parlamendi vastutavat komisjoni 
korrapäraselt eriprogrammi rakendamise 
üldisest edenemisest ja kõikidest selle 
programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetest.

Or. de

Selgitus

Komisjon esitab siinkohal eeskirjad, mis puudutavad komiteemenetlust nõukoguga tehtava 
koostöö osas. On asjakohane teavitada ka teist eelarvepädevat institutsiooni programmi 
elluviimisest.

Muudatusettepanek 5
Artikli 8 lõige 5 a (uus)

5 a. Komisjon esitab käesoleva õigusakti, 
samuti eriprogrammi rakendamise aruande 
pädevatele asutustele arutamiseks, jättes 
neile piisavalt aega, et tagada õigusakti 
muutmise menetluse lõpetamine 2010. 
aasta lõpuks. 

Selgitus

Õigusakti läbivaatamine ettenähtud aja jooksul (vahekokkuvõtte tegemine) võimaldab 
hindamise ja vajadusel parandusmeetmete võtmise käigus reageerida rakendamisel 
ilmnevatele probleemidele ja muudele arengutele. Võttes arvesse tegelikult vajaminevat 
programmi käivitusperioodi, on läbivaatamine ette nähtud aasta pärast programmi poole aja 
täitumist ning selle eesmärk on saada usaldusväärsem hindamistulemus.

Muudatusettepanek 6
Lisa sissejuhatuse esimene lõik

Teaduse ja tehnika valdkonna üks peamisi 
konkurentsieeliseid on personali hulk ja 
kvaliteet. Euroopa teadus- ja tehnikaarengu 
suutlikkuse parandamise ning Euroopa 
teadusruumi koondamise ja edasise 

Teaduse ja tehnika valdkonna personalil on 
oluline tähtsus üha enam teadmistel 
rajaneva konkurentsivõime ja arengu 
seisukohast. Euroopa teadus- ja 
tehnikaarengu suutlikkuse parandamise ning 
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arendamise eeldus ning käesoleva 
programmi üldine strateegiline eesmärk on 
Euroopa muutmine teadlastele 
atraktiivsemaks. See saavutatakse 
märkimisväärse üleeuroopalise 
struktureeriva mõju kaudu kogu Euroopa 
teaduskoolituse korraldusele, 
tulemuslikkusele ja kvaliteedile, teadlaste 
karjääri aktiivsele kujundamisele, teadmiste 
vahetamisele teadlaste kaudu teadusasutuste 
vahel ning naiste suuremale osalemisele 
teadus- ja arendustegevuses.

Euroopa teadusruumi koondamise ja edasise 
arendamise eeldus ning käesoleva 
programmi üldine strateegiline eesmärk on 
Euroopa muutmine teadlastele 
atraktiivsemaks. See saavutatakse 
märkimisväärse üleeuroopalise 
struktureeriva mõju kaudu kogu Euroopa 
teaduskoolituse korraldusele, 
tulemuslikkusele ja kvaliteedile, teadlaste 
karjääri aktiivsele kujundamisele, teadmiste 
vahetamisele teadlaste kaudu teadusasutuste 
vahel ning naiste suuremale osalemisele
teadus- ja arendustegevuses.

Muudatusettepanek 7
Lisa sissejuhatuse teine lõik

Programmi rakendatakse pideva inimestesse 
investeerimise teel, seda peamiselt ühtse 
Marie Curie nimelise meetmete kogumi abil, 
mille raames toetatakse teadlasi nende 
karjääri igal etapil alates esmasest 
teaduskoolitusest kuni elukestva teadlasõppe 
ning karjääri kujundamiseni. Nii riikide- kui 
ka valdkondadevaheline liikuvus, eri 
valdkondades ja riikides saadud kogemuste 
tunnustamine ning head töötingimused on 
Marie Curie nimeliste meetmete 
põhielemendid.

Programmi rakendatakse pideva inimestesse 
investeerimise teel, seda peamiselt ühtse 
Marie Curie nimelise meetmete kogumi abil, 
mille raames toetatakse teadlasi nende 
karjääri igal etapil alates esmasest 
teaduskoolitusest kuni elukestva teadlasõppe 
ning karjääri kujundamiseni. Nii riikide- kui 
ka valdkondadevaheline liikuvus, eri 
valdkondades ja riikides saadud kogemuste 
tunnustamine ning head töötingimused on 
Marie Curie nimeliste meetmete 
põhielemendid. Teadlaste liikuvus on 
teadmiste omandamise ja edastamise 
põhialus. Tuleb innustada nii Euroopa 
teadlaste liikuvust teiste riikide suunas kui 
kolmandate riikide teadlaste lubamist 
Euroopa Liitu ja nende vastuvõtmist. 

Muudatusettepanek 8
Lisa sissejuhatuse kolmas lõik

Marie Curie nimelised meetmed on avatud 
kõigile asutamislepinguga hõlmatud 
teadustegevuse ja tehnoloogiaarenduse 
valdkondadele. Taotlejad valivad 
uurimisvaldkonnad ise. Siiski säilib 
võimalus suunata programmi raames 
teatavaid meetmeid näiteks vastavalt 
teadusharudele ja tehnoloogiavaldkondadele, 
osalevatele piirkondadele, teadusasutuste 

Marie Curie nimelised meetmed on avatud 
kõigile asutamislepinguga hõlmatud 
teadustegevuse ja tehnoloogiaarenduse 
valdkondadele. Taotlejad valivad 
uurimisvaldkonnad ise. Siiski säilib 
võimalus suunata programmi raames 
teatavaid meetmeid näiteks vastavalt 
teadusharudele ja tehnoloogiavaldkondadele, 
osalevatele piirkondadele, teadusasutuste 
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liigile ja teadlaste hulgale, et arvestada 
Euroopa vajaduste arengut teaduskoolituse, 
liikuvuse, karjääri kujundamise ja teadmiste 
vahetamise valdkonnas. Sellega seoses on ka 
võimalus korraldada ühiseid 
projektikonkursse, mis hõlmavad ka 
raamprogrammi teisi osi.

liigile ja teadlaste hulgale, et arvestada 
Euroopa vajaduste arengut teaduskoolituse, 
liikuvuse, karjääri kujundamise ja teadmiste 
vahetamise valdkonnas. Marie Curie 
arengustipendiumide süsteem peaks aitama 
kaasa uute oskuste kujunemisele 
vähemsoodsate piirkondade 
teadusasutustes. Sellega seoses on ka 
võimalus korraldada ühiseid 
projektikonkursse, mis hõlmavad ka 
raamprogrammi teisi osi.

Muudatusettepanek 9
Lisa sissejuhatuse neljas lõik

Ettevõtete, s.h VKEde aktiivne osavõtt 
annab käesolevale programmile olulise 
lisandväärtuse. Kõikide Marie Curie 
nimeliste meetmetega edendatakse tööstuse 
ja akadeemiliste ringkondade vahelist 
koostööd seoses teaduskoolituse, karjääri 
kujundamise ja teadmiste vahetamisega, 
kuna erimeede on suunatud tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade koostööle ja 
partnerlusele.

Ettevõtete, s.h VKEde osavõtt annab 
käesolevale programmile olulise 
lisandväärtuse. Kõikide Marie Curie 
nimeliste meetmetega edendatakse tööstuse 
ja akadeemiliste ringkondade vahelist 
koostööd seoses teaduskoolituse, karjääri 
kujundamise ja teadmiste vahetamisega, 
kuna erimeede on suunatud tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade koostööle ja 
partnerlusele. Ülikoolide ja 
majandusringkondade koostöö puhul tuleb 
säilitada teadlaste akadeemiline vabadus.

Selgitus

Teadusmaailma ja ettevõtete partnerluse korral ei tohi ilmneda poliitilist ega finantssurvet.

Muudatusettepanek 10
Lisa sissejuhatuse kuues lõik

Arvestatakse säästva arengu ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Programmi 
eesmärk on tagada sooline võrdõiguslikkus 
toetades võrdseid võimalusi kõigi Marie 
Curie nimeliste meetmete puhul ning 
jälgides osalejate soolist jaotust (eesmärgiks 
naiste vähemalt 40% osalus). Lisaks sellele 
kavandatakse meetmed nii, et teadlastel 
oleks võimalik saavutada tasakaal töö- ja 
pereelu vahel ning hõlpsam jätkata pärast 
vaheaega teadlaskarjääri. Lisaks võetakse 

Arvestatakse säästva arengu ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Programmi 
eesmärk on tagada sooline võrdõiguslikkus 
toetades võrdseid võimalusi kõigi Marie 
Curie nimeliste meetmete puhul ning 
jälgides osalejate soolist jaotust (eesmärgiks 
naiste vähemalt 40% osalus). Meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks tuleb 
raamprogrammis tervikuna parandada 
soolise võrdõiguslikkuse järelevalve 
tõhusust ning seonduvaid meetmeid. 
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vajaduse korral selle eriprogrammi raames 
arvesse teadusuuringute ning nende 
potentsiaalsete rakenduste eetilisi, 
ühiskondlikke, õiguslike ja laiemaid 
kultuurilisi aspekte ning teaduse ja tehnika 
arengu sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning 
väljavaateid.

Naisteadlastele eraldatavast Marie Curie 
teadusstipendiumist saadav rahaline abi on 
oluline eelkõige neile, kes naasvad 
teadusalale pärast eemalolekut raseduse ja 
sünnituse tõttu. Lisaks sellele kavandatakse 
meetmed nii, et teadlastel oleks võimalik 
saavutada tasakaal töö- ja pereelu vahel ning 
hõlpsam jätkata pärast vaheaega 
teadlaskarjääri. Lisaks võetakse vajaduse 
korral selle eriprogrammi raames arvesse 
teadusuuringute ning nende potentsiaalsete 
rakenduste eetilisi, ühiskondlikke, õiguslike 
ja laiemaid kultuurilisi aspekte ning teaduse 
ja tehnika arengu sotsiaal-majanduslikke 
mõjusid ning väljavaateid.

Selgitus

Naiste teadustegevuse toetamine nõuab uuenduslikku poliitikat. Teaduskarjääri ei tohiks 
vastandada perekondlikele kohustustele. Häid tavasid, nagu paindlik tööaeg, tuleb 
propageerida.

Muudatusettepanek 11
Lisa sissejuhatuse kaheksas lõik a (uus)

Oluline on tugevdada seost teaduse ning 
ülikooliõppe reformimise ja lähendamise 
vahel (Bologna protsess), et soodustada 
teadlaste liikuvust ja vältida olukorda, kus 
lähendamise tulemusena keskendutakse 
ainult ülikooliõppe kiirele lõpetamisele 
välismaal kogemuste omandamisest 
loobumise hinnaga.

Muudatusettepanek 12
Lisa alapealkirja "Rahvusvaheline mõõde" teise lõigu alapunkt i

i) stipendiumid (tagasipöördumise 
kohustusega) kogenud teadlastele 
teadustegevuseks väljaspool Euroopat 
elukestva õppe ja kogemuste vahetamise 
raames uute oskuste ja teadmiste 
omandamiseks;

i) stipendiumid kogenud teadlastele 
teadustegevuseks väljaspool Euroopat 
elukestva õppe ja kogemuste vahetamise 
raames uute oskuste ja teadmiste 
omandamiseks, millega kaasnevad meetmed 
takistuste kõrvaldamiseks päritoluriiki 
tagasipöördumisel ning mille eesmärk on 
tagada töö jätkamine päritoluriigis või 
millega kaasneb kohustus maksta tagasi 
stipendium välismaale pikaks ajaks jäämise 
korral, kuid üksnes juhul, kui asjaomane 
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isik on selle tingimusega eelnevalt 
nõustunud;

Selgitus

Teadlast (ega ka ühtegi teist isikut) ei saa seadusega kohustada pöörduma tagasi oma 
päritoluriiki.

Muudatusettepanek 13
Lisa alapealkirja "Meetmed" alapealkiri "Erimeetmed" ainus lõik

Euroopa teadlaste tegeliku tööturu loomise 
toetamiseks tuleb rakendada ühtseid 
erimeetmeid, et kõrvaldada liikuvusega 
seotud takistused ja suurendada teadlaste 
karjäärivõimalusi Euroopas. Need meetmed 
on suunatud eelkõige huvigruppide ja 
üldsuse teadlikkuse tõstmisele kaasa arvatud 
Marie Curie nimeliste meetmete kaudu, 
meetmete soodustamisele ja toetamisele 
liikmesriikide tasandil ning ühenduse 
meetmete täiendamisele.

Euroopa teadlaste tegeliku tööturu loomise 
toetamiseks tuleb rakendada ühtseid 
erimeetmeid, et kõrvaldada liikuvusega 
seotud takistused ja suurendada teadlaste 
karjäärivõimalusi Euroopas. Need meetmed 
on suunatud eelkõige huvigruppide ja 
üldsuse teadlikkuse tõstmisele kaasa arvatud 
Marie Curie nimeliste meetmete kaudu, 
meetmete soodustamisele ja toetamisele 
liikmesriikide tasandil ning ühenduse 
meetmete täiendamisele. Kõik Marie Curie 
nimelised meetmed peavad tagama võrdsed 
võimalused ja kõrvaldama kõik puudega 
teadlasi piiravad takistused.
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