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LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

2002. aasta märtsis seati Euroopa Ülemkogu Barcelona kohtumisel eesmärgiks suurendada 
2010. aastaks uuendustegevusele ning teadus- ja arendustegevusele tehtavate kulutuste taset 
3%-ni SKTst. Üks viise, kuidas raamprogrammis püütakse selle eesmärgi ja ühtlasi peamise 
väljakutseni jõuda, on piisava inimressursi kasutuselevõtu kaudu Euroopa teadusuuringutes.
Hinnangute kohaselt on ELil selleks, et jõuda 2010. aastaks 3 %-ni, vaja üle 600 000 teadlase.

Selle nii avaliku kui ka erasektori teadusuuringuid puudutava ülesande täitmiseks tuleb 
kombineerida erinevaid eesmärke, et:

- suurendada diplomeeritud isikute ja sealhulgas omakorda teaduskraadiga isikute arvu;

- mobiliseerida rahvusvahelisel tasandil kogu teadusuuringute inimpotentsiaal, seda 
eelkõige naiste hulgas;

- püüda piirata teadlaste arvu, kes lahkuvad uurimistöölt teistesse ametitesse;

- õhutada teadlasi jääma ELi.

Programm

"Inimesed" on üks viiest esitatud eriprogrammist, mis põhineb komisjoni seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) ettepanekul. Väljapakutud struktuur jaguneb neljaks peamiseks 
eriprogrammiks – koostöö, ideed, inimesed ja võimekus –, millest igaüks vastab ühele 
Euroopa teaduspoliitika põhieesmärgile; tulevane eriprogramm käsitleb Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsest tegevust. Eriprogramm "Inimesed" kasutab Marie Curie nimeliste 
meetmete raames omandatud kogemusi, et vastata teadlaste koolituse, liikuvuse ja karjääri 
kujundamise vajadustele.

Nii on tagatud järjepidevus, aga ka keskendumine eelkõige järgmistele aspektidele:

märgatavam struktureeriv mõju, näiteks võttes elukestva õppe ja karjääri kujundamise puhul 
kasutusele piirkondlike, siseriiklike ja rahvusvaheliste programmide kaasrahastamise;

tööstuse osalemine: samal ajal kui säilitatakse Marie Curie nimeliste meetmetega antud 
tõuge, osutatakse suuremat tähelepanu karjääri kujundamisele eri sektorites ja nende jaoks 
ning seda eelkõige erasektoris;

rahvusvahelist mõõdet tuleb tugevdada. Lisaks naasmise kohustusega stipendiumidele, mille 
eesmärk on panustada teadlaste elukestvasse õppesse ja karjääri kujundamisse, tuleb 
laiendada rahvusvahelist koostööd, millesse on kaasatud kolmandate riikide teadlased.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon tervitab komisjoni ettepanekuid seitsmenda raamprogrammi
kohta üldiselt ja eelkõige eriprogrammi "Inimesed" kohta. Et jõuda teadmistepõhise 
majanduse ja ühiskonnani, on ülioluline investeerida inimkapitali.

Kriis inimressursside tagamisel teaduse, energeetika ja tehnoloogia (SET) valdkonna jaoks on 
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muutunud ärevusttekitavaks1. Seepärast tuleb suurendada jõupingutusi, et kõrvaldada selle 
kriisi põhjused ning tagada, et tööd ELi teadusuuringute sektoris peetaks huvitavaks, 
motiveerivaks, rahaliselt tasuvaks ja rahuldust pakkuvaks.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil on hea meel ettepanekute üle laiendada Marie Curie nimelisi 
meetmeid ja suurendada nende struktureerivat mõju. Komisjon loodab, et see algatus 
vallandab riiklikud investeeringud, sest "riikliku rahastamise tase ühe teadlase kohta on 
Euroopas palju madalam kui Ameerika Ühendriikides. Seega ei ole üllatav, et Euroopa 
teadlaste arv just riigisektoris ei kajastu samatasemelistes töötingimustes ja sellest lähtuvalt ka 
tulemustes. Eelkõige just noortele teadlastele tuleb maksta paremat palka."

Komisjon on seisukohal, et eduka teaduse seisukohast on teadlaste liikuvusel otsustav tähtsus.
Uute avastuste soodustamiseks peavad kõikjalt Euroopast pärit teadlasterühmad üksteisega 
kohtuma, et koos töötada ja mõtteid vahetada. Et teadlasekarjäär Euroopas oleks ahvatlevam 
ja tulemuslikum, tuleb esiteks parandada õigus-, regulatiivset ning haldusraamistikku 
liikuvuse alal, eelkõige kolmandatest riikidest pärit teadlaste ELi sisenemise ja seal viibimise 
tingimusi, ning teiseks kooskõlastada sotsiaalkaitsesüsteeme ja kaotada takistused, mis 
piiravad liikuvust, seda eelkõige maksude ning diplomite ja kvalifikatsioonide tunnustamise 
valdkonnas.

Viimane asi, mida tuleks meeles pidada, on see, et komisjon vastutab eriprogrammi 
elluviimise eest ning komitee abistab ja juhendab teda. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon kutsub 
komisjoni üles tagama, et Euroopa Parlament oleks sobivalt kaasatud, nagu on kirjas ka 
käesoleva arvamuse muudatusettepanekutes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek2 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

(4) Raamprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikke meetmeid liikmesriikides ja teisi 
ühenduse meetmeid, eriti koos 
struktuurifondide, põllumajanduse, hariduse, 
koolituse, konkurentsivõime ning uuenduste, 
tööstuse, tervishoiu, tarbijakaitse, tööhõive, 

(4) Raamprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikke meetmeid liikmesriikides ja teisi 
ühenduse meetmeid, eriti koos 
struktuurifondide, põllumajanduse, hariduse, 
elukestva õppe, konkurentsivõime ning 
uuenduste, tööhõive, võrdsete võimaluste ja 

  
1 "Euroopas on tarvis rohkem teadlasi - suurendada inimressursse Euroopa teaduses ja tehnoloogias." José 
Mariano Gago juhitud Euroopa teaduse ja tehnoloogia inimressursside kõrgetasemelise toimkonna aruanne.
Euroopa Komisjon 2004.
2 ELTs seni avaldamata.
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energeetika, transpordi ja keskkonna 
valdkonnas võetavate meetmetega.

võrdse kohtlemise, sobivate töötingimuste, 
tööstuse, tervishoiu, tarbijakaitse, tööhõive, 
energeetika, transpordi ja keskkonna 
valdkonnas võetavate meetmetega.

Selgitus

Elukestev õpe on oluline, seda eelkõige teadlaskarjääris, arvestades järjest suurenevat 
tendentsi jätta teadlased enneaegse või kohustusliku pensionisüsteemi abil karjääri keskel 
tööst kõrvale (vt KOM(2003)0436).

Sobivate töötingimuste tagamine koos kõige sellega seonduvaga on üks olulisematest 
tingimustest, mis aitab teadusuuringuid edendada.

Tööhõive valdkonnas on võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine peamised sotsiaalsed 
põhimõtted, mida tuleb rakendada, et saavutada Lissaboni eesmärke. Viimaste täitmisele 
peab kaasa aitama ka raamprogramm.

Muudatusettepanek 2 
Põhjendus 7

(7) Rahvusvaheline mõõde on 
inimressursside oluline osa teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas Euroopas.
Vastavalt asutamislepingu artiklile 170 on 
käesolev programm osalemiseks avatud 
riikidele, kes on sõlminud sellekohased 
vajalikud lepingud, ning on projekti tasandil 
ja vastastikuse kasu alusel osalemiseks 
avatud ka kolmandate riikide üksustele ja 
rahvusvahelistele teaduskoostöö 
organisatsioonidele. Lisaks on kõik 
meetmed, kaasa arvatud käesoleva 
programmi erimeetmed, avatud osalemiseks 
kolmandate riikide üksikutele 
teadustöötajatele.

(7) Teadlaste loodud rahvusvaheline 
koostöö ja omandatud rahvusvaheline 
kogemus on olulise tähtsusega teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas Euroopas.
Vastavalt asutamislepingu artiklile 170 on 
käesolev programm osalemiseks avatud 
riikidele, kes on sõlminud sellekohased 
vajalikud lepingud, ning on projekti tasandil 
ja vastastikuse kasu alusel osalemiseks 
avatud ka kolmandate riikide üksustele ja 
rahvusvahelistele teaduskoostöö 
organisatsioonidele. Lisaks on kõik 
meetmed, kaasa arvatud käesoleva 
programmi erimeetmed, ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta avatud osalemiseks 
kolmandate riikide üksikutele 
teadustöötajatele ja Euroopa teadlastele, kes 
elavad kolmandates riikides. Ergutusi 
pakkuva poliitika vastuvõtmisel ei tohiks 
keskenduda ainult teadlaste töötasule, vaid 
ka töötingimustele. Kiirendamaks 
kolmandates riikides omandatud 
kutsekvalifikatsioonitunnistuste 
vastastikust tunnustamist, tuleb teha 
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jõupingutusi.

Selgitus

On oluline meelitada ligi need "Euroopa ajud", kes lahkusid Euroopast, et omandada 
erialaseid kogemusi, ning on jäänud teadusuuringuid tegema riikidesse, kus nad õpingute ajal 
elasid.

Programmis osalemine ei tohi kaasa tuua diskrimineerimist. Lisaks tuleb välismaa teadlaste 
ligimeelitamiseks kiirendada kolmandates riikides omandatud kutsekvalifikatsioonitunnistuste 
vastastikust tunnustamist, et kasutada ära teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
inimpotentsiaali Euroopas ja mitte piirata teadlaste vaba liikumist ühenduse territooriumil.

Senised kogemused on õpetanud, et eriti just teadlased soovivad asukohta vahetada ainult 
juhul, kui on tagatud teatavad põhitingimused, nagu näiteks nende elukvaliteet ja töökoha 
kvaliteet.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 9

(9) Raamprogramm peaks kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele.

(9) Raamprogramm peaks kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele ja tööpuuduse 
vähendamisele.

Selgitus

On oluline rõhutada tööhõivealaste eesmärkide tähtsust.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 13

(13) Käesoleva programmi rakendamisel 
tuleb pöörata piisavat tähelepanu nii 
soolisele võrdõiguslikkusele kui ka muu 
hulgas töötingimustele, töölevõtmise 
läbipaistvusele ja edutamisele nende 
teadlaste puhul, kes võetakse tööle käesoleva 
programmi meetmete raames rahastatavate 
projektide ja programmide juurde. Selleks 
on raamistik sätestatud komisjoni 11. märtsi 
2005. aasta soovituses Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta.

(13) Käesoleva programmi rakendamisel 
tuleb pöörata piisavat tähelepanu nii 
soolisele võrdõiguslikkusele kui ka muu 
hulgas töötingimustele, sotsiaalsele kaitsele, 
töölevõtmise läbipaistvusele ja edutamisele 
nende teadlaste puhul, kes võetakse tööle 
käesoleva programmi meetmete raames 
rahastatavate projektide ja programmide 
juurde. Selleks on raamistik sätestatud 
komisjoni 11. märtsi 2005. aasta soovituses 
Euroopa teadlaste harta ja teadlaste 
töölevõtmise juhendi kohta.
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Selgitus

Tähtis on rõhutada teadlaste perede sotsiaalse kaitse tähtsust, sest nad puutuvad sageli kokku 
praktiliste probleemidega, nagu tervishoid või laste kooliskäimine (lastesõimed, lasteaiad 
jne).

Muudatusettepanek 5
Artikkel 2

Eriprogramm toetab tegevust programmi 
„Inimesed“ raames, tugevdades 
kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt Euroopa 
inimpotentsiaali teadusuuringute ja 
tehnoloogia vallas. Tugevdatakse teadlaste 
koolitamist ja karjääri arendamist toetavaid 
meetmeid ehk nn Marie Curie meetmeid, 
pöörates rohkem tähelepanu erialaoskuste ja 
karjääri arendamise peamistele aspektidele 
ning siseriiklike süsteemide vaheliste seoste 
tugevdamisele.

Eriprogramm toetab tegevust programmi 
„Inimesed“ raames, tugevdades 
kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt Euroopa 
inimpotentsiaali teadusuuringute ja 
tehnoloogia vallas ning soodustades 
teadmiste ja uuenduste levikut Euroopas.
Tugevdatakse teadlaste koolitamist ja 
karjääri arendamist toetavaid meetmeid ehk 
nn Marie Curie meetmeid, pöörates rohkem 
tähelepanu erialaoskuste ja karjääri 
arendamise peamistele aspektidele ning 
siseriiklike süsteemide vaheliste seoste 
tugevdamisele.

Kõnealuse tegevuse eesmärgid ja 
põhisuunad on määratletud lisas.

Kõnealuse tegevuse eesmärgid ja 
põhisuunad on määratletud lisas.

Selgitus

Tuleb otseselt viidata tulemusele, mida inimpotentsiaali kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt 
tugevdades soovitakse saavutada. Käesoleval juhul on kõige olulisem tulemus teadusliku 
teabe ja uuendustegevuse edendamine, mis viib inimoskuste järjepideva paranemiseni.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid.

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et tuleb järgida Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat.
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Muudatusettepanek 7
Artikkel 8

1. Komisjoni abistab komitee. 1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 
sätestatud korralduskomitee menetlust 
vastavalt kõnealuse otsuse artikli 7 lõikele 
3.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 
ja 7.

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 
ja 7.

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 
ja 7.

4. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 
sätestatud tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

4. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 
sätestatud tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

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 
Parlamenti korrapäraselt eriprogrammi 
rakendamise üldisest edenemisest ja
risikijagamisrahastust ning kõikide selle 
programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetega seotud edusammudest.

Selgitus

Tuleb eelistada nõukogu otsuses 1999/468/EÜ ette nähtud nõuandemenetlust, sest see jätab 
Euroopa Komisjonile täidesaatvad volitused, mille annavad talle asutamislepingud. Kui 
Euroopa Parlamendil ei ole kaasõigusloojana komiteemenetluses sõnaõigust, peaks sama 
kehtima ka nõukogu või liikmesriikide ametlike organite kohta. Artikli 7 piirang on 
põhjendamatu.

Lisaks tuleb Euroopa Parlamenti nõuetekohaselt teavitada TTA meetmetest, mida programmi 
raames rahastatakse.

Riskijagamisrahastut tuleb mainida kui olulist uut võimalust, mida raamprogramm pakub.

Muudatusettepanek 8
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 
arendamise eeldus ning käesoleva 
programmi üldine strateegiline eesmärk on 

Paljude kõrgelt kvalifitseeritud teadlaste 
olemasolu annab Euroopale 
konkurentsieelise. Euroopa teadus- ja 
tehnikaarengu suutlikkuse parandamise ning 
Euroopa teadusruumi koondamise ja edasise 
arendamise eeldus ning käesoleva 
programmi üldine strateegiline eesmärk on 
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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.

arendada muuhulgas jätkuvalt ülikoolide 
teaduskeskusi, et muuta Euroopa 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, millega ergutatakse praktikat 
personali liikumise kohta tööstusest 
teadusasutustesse ja vastupidi, ning naiste 
ja noorte teadlaste suuremale osalemisele 
teadus- ja arendustegevuses.

Selgitus

Teadlased on inimesed, mitte "inimressurss", mis peaks olema võimalikult hea "kvaliteediga" 
ja mida peaks olema võimalikult suures "koguses". See peaks peegelduma ka sõnade valikus.
Paljudes valdkondades on ettevõtluskeskkonnas läbiviidavail teadusprojektidel ikka veel
madalam staatus ning seetõttu ei peeta ülikoolide teadlasi, kes töötavad ettevõtetes, tõsisteks 
kandidaatideks, keda akadeemiliselt edutada.

Ülikoolide teaduskeskused võivad olla ja peavad olema nüüdisaegsete teadmiste tootmise ja 
taastootmise kõige olulisemad keskpunktid. Ülikoolide teaduskeskuste üks iseloomulikumaid 
eeliseid on võimalus saada uuringuteks rahalisi vahendeid nii riigilt kui ka erasektorist.
Toodetud teadmisi on seejärel võimalik edastada nii ülikoolidele kui ka erasektori asutustele, 
millega koostööd tehakse.

Paljudes valdkondades on ettevõtluskeskkonnas läbiviidavail teadusprojektidel ikka veel
madalam staatus ning seetõttu ei peeta ülikoolide teadlasi, kes töötavad ettevõtetes, tõsisteks 
kandidaatideks, keda akadeemiliselt edutada.

Muudatusettepanek 9
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 

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 
ja omandatud kutsekvalifikatsioonide
tunnustamine ning head töötingimused on 
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põhielemendid. Marie Curie nimeliste meetmete 
põhielemendid.

Selgitus

Kolmandate riikide teadlaste osalemiseks on täiesti vältimatu võtta tarvitusele meetmed, et 
tunnustataks kõnealustes riikides omandatud kutsekvalifikatsioone. Lisaks peavad Marie 
Curie nimelised meetmed soodustama töötingimuste loomist, mis võtavad arvesse mitte ainult 
soolist võrdõiguslikkust, vaid ka vajadust ühildada töö ja pereelu.

Muudatusettepanek 10
Lisa sissejuhatuse viies lõik

Karjääri kujundamisel, teadlaste 
rahvusvahelise koostöö tugevdamisel ja 
rikastamisel ning andekate teadlaste huvi 
äratamisel Euroopa vastu peab arvesse 
võtma rahvusvahelist mõõdet, mis on 
Euroopas uurimis- ja arendustegevuse 
inimressursside oluline osa. Kõik Marie 
Curie nimelised meetmed sisaldavad 
rahvusvahelist mõõdet ja sellele on suunatud 
ka iseseisvad meetmed.

Karjääri kujundamisel, teadlaste 
rahvusvahelise koostöö tugevdamisel ja 
rikastamisel ning andekate teadlaste huvi 
äratamisel Euroopa vastu peab arvesse 
võtma rahvusvahelist mõõdet, mis on 
Euroopas uurimis- ja arendustegevuse 
inimressursside oluline osa, luues kõnealuse 
eesmärgini jõudmiseks sobivaid ergutusi.
Kõik Marie Curie nimelised meetmed 
sisaldavad rahvusvahelist mõõdet ja sellele 
on suunatud ka iseseisvad meetmed.

Selgitus

Senised kogemused on õpetanud, et eriti just teadlased soovivad asukohta vahetada ainult 
juhul, kui on tagatud teatavad põhitingimused, nagu näiteks nende elukvaliteet ja töökoha 
kvaliteet.

Muudatusettepanek 11
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 
vajaduse korral selle eriprogrammi raames 
arvesse teadusuuringute ning nende 

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 meetmeid nii, et kõrvaldada 
takistused, mis piiravad liikuvust ning luua 
vajalikud tingimused teadlaste perede 
abistamiseks, et teadlastel oleks võimalik 
saavutada tasakaal töö- ja pereelu vahel ning
hõlpsam jätkata pärast vaheaega 
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potentsiaalsete rakenduste eetilisi, 
ühiskondlikke, õiguslike ja laiemaid 
kultuurilisi aspekte ning teaduse ja tehnika 
arengu sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning 
väljavaateid.

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

Tähtis on rõhutada teadlaste perede sotsiaalse kaitse tähtsust, sest nad puutuvad sageli kokku 
praktiliste probleemidega, nagu tervishoid või laste kooliskäimine (lastesõimed, lasteaiad 
jne).

Marie Curie nimelise programmi meetmete abil peab olema võimalik ületada kõik raskused, 
mis võiksid teadlase välismaal viibimise ajal tema teaduslikke uuringuid takistada.

Muudatusettepanek 12
Lisa sissejuhatuse seitsmes lõik

Selleks et täielikult ära kasutada Euroopa 
võimalust muutuda teadlastele 
huvipakkuvamaks, luuakse Marie Curie 
nimeliste meetmete abil sünergia teiste 
meetmetega nii ühenduse teaduspoliitika kui 
muude ühenduse poliitikameetmete raames, 
nt hariduse, ühtekuuluvuse ja tööhõive 
valdkonnas. Sellise sünergia poole 
püüeldakse ka siseriiklike ja rahvusvaheliste 
meetmete abil.

Selleks et täielikult ära kasutada Euroopa 
võimalust muutuda teadlastele 
huvipakkuvamaks, luuakse Marie Curie 
nimeliste meetmete abil sünergia teiste 
meetmetega nii ühenduse teaduspoliitika kui 
muude ühenduse poliitikameetmete raames, 
nt hariduse, ühtekuuluvuse ja tööhõive 
valdkonnas. Sellise sünergia poole 
püüeldakse ka piirkondlike, siseriiklike ja 
rahvusvaheliste meetmete abil eelkõige 
eesmärgiga saavutada piirkondlik sidusus, 
võttes arvesse vähem arenenud piirkondade 
vajadust meelitada ligi teadlasi, mis 
võimaldaks neil luua oma keskmise 
pikkusega ja pikaajalise arengustrateegia.

Selgitus

Tuleb tagada, et järjest suurenev nõudlus kõrgelt kvalifitseeritud teadlaste järele ei
kahjustaks vähem arenenud piirkondi.

Muudatusettepanek 13
Lisa punkti "Meetmed" alapunkti "Teadlaste esmane koolitamine" viienda lõigu kolmas a 

punkt (uus) ja kolmas b punkt (uus)
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• meetmed, mis võetakse tarvitusele koos 
kolmandate riikidega ja mille eesmärk 
on koolitada oma karjääri alustavaid 
teadlasi;

• toetus teadlaste trükiste, uurimuste ja 
raamatute avaldamiseks eesmärgiga 
levitada teadmisi ning toetada teadlaste 
teadusteoreetilist arengut.

Selgitus

On oluline soodustada koostööd kolmandate riikidega, et see tooks lisaväärtust karjääri 
alustavate Euroopa teadlaste koolitamisse.

Eelkõige noorte teadlaste teadusteoreetiliste ideede avaldamine väärib eritoetust, sest see 
mitte ainult ei soodusta uusi vaatenurki, vaid loob ka sobivad tingimused loominguliseks 
teadusalaseks võistluseks.

Muudatusettepanek 14
Lisa punkti "Meetmed" alapunkti "Elukestev õpe ja karjääri kujundamine" teine lõik

Käesolev meede on suunatud vähemalt 
nelja-aastase (täistööaeg) 
uurimiskogemusega teadlastele. Kuna meede 
on suunatud elukestvale õppele ja karjääri 
kujundamisele, eeldatakse aga, et tavaliselt 
on teadlastel pikem kogemus.

Käesolev meede on suunatud vähemalt 
nelja-aastase uurimiskogemusega 
teadlastele. Kuna meede on suunatud 
elukestvale õppele ja karjääri kujundamisele, 
eeldatakse aga, et tavaliselt on teadlastel 
pikem kogemus.

Selgitus

Nõuda nelja-aastast täistööajaga uurimiskogemust võib osutuda liiga kitsendavaks 
tingimuseks näiteks teadlase puhul, kes on samaaegselt hõivatud nii teadusuuringute kui ka 
kutsetegevusega mingis teises valdkonnas.

Muudatusettepanek 15
Lisa punkti "Meetmed" alapunkti "Rahvusvaheline mõõde" teise lõigu punkt i

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

i) asjakohaselt rahastatud stipendiumid 
(Euroopa Liitu tagasipöördumise 
kohustusega) kogenud teadlastele 
teadustegevuseks väljaspool Euroopat 
elukestva õppe ja kogemuste vahetamise 
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omandamiseks; raames ning karjääri alustavatele 
teadlastele uute oskuste ja teadmiste 
omandamiseks;

Selgitus

Liikuvust raskendab sageli ebapiisav rahastamine, ükskõik kas tegemist on stipendiumite või 
tagasipöördumis- ja reintegratsioonitoetustega, seda eelkõige karjääri keskmises või 
edasijõudnud staadiumis teadlastele. Karjääri alustavatel teadlastel peaks olema võimalus 
saada stipendiume samasugustel tingimustel, nii et nad saaksid arendada oma oskusi ja 
pöörduksid tagasi kõrgelt kvalifitseeritutena.

Teadlasi ei peaks kohustama pöörduma tagasi just oma päritoluriiki. Selle asemel peaks neil 
olema võimalus täiendada oma kogemusi, enne kui nad pöörduvad tagasi liidu mistahes 
liikmesriiki.

Muudatusettepanek 16
Lisa punkti "Meetmed" alapunkti "Rahvusvaheline mõõde" teise lõigu punkt ii

ii) tagasipöördumis- ja reintegratsiooni 
toetused kogenud teadlastele pärast 
rahvusvahelise kogemuse omandamist. Selle 
meetme raames toetatakse ka liikmesriikide 
ja assotsieerunud riikide välismaal töötavate 
teadlaste võrgustikke, et teavitada neid ning 
hoida kursis Euroopa teadusruumi arenguga.

ii) asjakohaselt rahastatud
tagasipöördumis- ja reintegratsiooni toetused 
kogenud või karjääri alustavatele
teadlastele pärast rahvusvahelise kogemuse 
omandamist. Selle meetme raames 
toetatakse ka liikmesriikide ja 
assotsieerunud riikide välismaal töötavate 
teadlaste võrgustikke, et teavitada neid ning 
hoida kursis Euroopa teadusruumi arenguga,
ning väljaspool Euroopat elavatele 
Euroopa teadlastele pakutakse ergutusi, et 
nad tagasi pöörduksid.

Selgitus

Liikuvust raskendab sageli ebapiisav rahastamine, ükskõik kas tegemist on stipendiumite või 
tagasipöördumis- ja reintegratsioonitoetustega eelkõige teadlastele, kes on karjääri keskmises 
või edasijõudnud staadiumis. Karjääri alustavatel teadlastel peaks olema võimalus saada 
stipendiume samasugustel tingimustel, nii et nad saaksid arendada oma oskusi ja pöörduksid 
tagasi kõrgelt kvalifitseeritutena. Mujal maailmas töötavaid Euroopa teadlasi tuleb õhutada 
Euroopasse tagasi pöörduma.

Muudatusettepanek 17
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Lisa punkti "Meetmed" alapunkti "Rahvusvaheline mõõde" kolmanda lõigu punkt i

i) stipendiumid kolmandate riikide kõrgelt 
kvalifitseeritud teadlaste meelitamiseks 
liikmesriikidesse ja assotsieerunud riikidesse 
teadmiste saamise ja kõrgetasemeliste 
sidemete loomise eesmärgil. Arengumaade 
ja esilekerkivate majanduskeskkondade 
teadlased võivad saada toetust 
tagasipöördumise perioodil. Kolmandate 
riikide ja assotsieerunud riikide teadlaste 
võrgustikke toetatakse samuti, et neid 
struktureerida ja luua sidemeid 
päritolumaaga;

i) stipendiumid kolmandate riikide kõrgelt 
kvalifitseeritud teadlaste meelitamiseks 
liikmesriikidesse ja assotsieerunud riikidesse 
teadmiste saamise ja kõrgetasemeliste 
sidemete loomise eesmärgil. Arengumaade 
ja esilekerkivate majanduskeskkondade 
teadlased võivad saada toetust 
tagasipöördumise perioodil. Kolmandate 
riikide ja assotsieerunud riikide teadlaste 
võrgustikke toetatakse samuti, et neid 
struktureerida ja luua sidemeid 
päritolumaaga, ning headele teadlastele 
kõikjal maailmas pakutakse ergutusi, et 
õhutada neid Euroopasse elama asuma;

Selgitus

Üldiselt tuleks teadlastele pakkuda ergutusi, et nad Euroopasse elama asuksid või tagasi 
pöörduksid.

Muudatusettepanek 18
Lisa punkti "Meetmed" alapunkti "Rahvusvaheline mõõde" kolmanda lõigu punkti ii esimene 

alapunkt -1 a (uus)

! kandidaatriigid

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada, et need riigid on partnerluse osas eriseisundis.

Muudatusettepanek 19
Lisa punkti "Meetmed" alapunkt "Erimeetmed"

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 

Euroopa teadlaste tegeliku tööturu loomise 
toetamiseks tuleb rakendada ühtseid 
erimeetmeid, et kõrvaldada tööalase
liikuvusega seotud takistused eelkõige 
sotsiaalkaitse ja maksude valdkonnas, mis 
on tihti avaldanud tugevat mõju otsusele 
mitte asuda tegutsema teadusvaldkonnas, ja 
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Marie Curie nimeliste meetmete kaudu, 
meetmete soodustamisele ja toetamisele 
liikmesriikide tasandil ning ühenduse 
meetmete täiendamisele.

suurendada teadlaste karjäärivõimalusi 
Euroopas, mis eeldab ennekõike seda, et 
neile tagatakse sobivad rahalised ja 
palgatingimused ning 
sotsiaalkaitsemehhanismid. 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.

Selgitus

Liikmesriikide sotsiaalkaitse- ja maksusüsteemide erinevused võivad liikuvust takistada ning 
sellest lähtuvalt tuleks pakilise abinõuna tarvitusele võtta kooskõlastatud meetmed.
Arvestades, et palk on kutsealase tunnustamise üks nähtavamaid aspekte, tuleb tagada 
väärikad ja ligitõmbavad sissetulekud, et kutsuda esile huvi teadusliku karjääri vastu.
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