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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 6

(6) Euroopa Komisjon peaks vastutama 
kõnealuse eriprogrammi rakendamise eest ja 
tegutsema Euroopa teadusnõukogu 
sõltumatuse, terviklikkuse ja funktsionaalse 
tõhususe tagajana.

(6) Euroopa Komisjon peaks hiljemalt 2010. 
aastal lõppeva katseaja jooksul vastutama 
kõnealuse eriprogrammi rakendamise eest ja 
tegutsema Euroopa teadusnõukogu 
sõltumatuse, terviklikkuse ja funktsionaalse 
tõhususe tagajana.

Or. fr

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu jaoks tuleks välja töötada parim võimalik toimimisviis, mis ühendaks 
tõhususe, tegevusvabaduse ja sõltumatuse. Seda tuleks teha katseaja jooksul.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 17

(17) Komisjon korraldab Euroopa 
teadusnõukogu tegevusele sõltumatu 
hinnangu andmise. Kõnealuse hinnangu 
põhjal ja võttes arvesse Euroopa 
teadusnõukogu kogemusi seoses 
teadusnõukogu peamiste põhimõtete 
rakendamisega tuleks hiljemalt aastal 2010 
kaaluda võimalust muuta Euroopa 
teadusnõukogu asutamislepingu artikli 171 
alusel juriidiliselt sõltumatuks struktuuriks. 

(17) Katseaja jooksul, mis lõpeb hiljemalt 
2010. aastal, korraldab komisjon Euroopa 
teadusnõukogu tegevusele sõltumatu 
hinnangu andmise. Samal ajal peaks 
komisjon kaasotsustamismenetluse raames 
tegema kõik vajaliku, et muuta Euroopa 
teadusnõukogu juriidiliselt sõltumatuks ja 
iseseisvaks struktuuriks.

Or. fr

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu jaoks tuleks välja töötada parim võimalik toimimisviis, mis ühendaks 
tõhususe, tegevusvabaduse ja iseseisvuse, kindlustades niiviisi, et Euroopa teadusnõukogu 
esindaks võimalikult ulatuslikku teadlaskonda. Seda tuleks teha katseaja jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid. 

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid. Embrüote ja embrüo 
tüvirakkude uurimise projekte ei rahastata, 
sest need uuringud on mitmes liikmesriigis 
põhiliste inimõiguste ja põhiseaduse 
põhimõtete alusel keelatud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Muudatusettepanek 22
Artikli 3 lõige 2

2. Kõnealuse programmi raames ei 2. Eetiliselt tundlike teadusprojektide 
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rahastata järgmisi teadustöö valdkondi: korral peavad osavõtjad enne projekti 
käivitamist saama riikliku või kohaliku 
eetikakomitee heakskiidu või loa. Peale 
selle jälgib komisjon projekti 
süstemaatiliselt ja annab sellest igal aastal 
parlamendile ja nõukogule aru. 
Erakorralistel asjaoludel võib eetilise 
kontrolli ette võtta ka pärast seda, kui 
projekt on käivitatud. 

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine,
– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused päritavaks muuta, 
– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma 
siirdamise abil.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse see ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, 
Paul Rübig

Muudatusettepanek 23
Artikli 3 lõige 2

2. Kõnealuse programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

2. Kõnealuse programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on
paljundamine,

– inimembrüote kloonimisele suunatud 
teadusuuringud;

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised
muudatused päritavaks muuta, 

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused päritavaks muuta, 

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 

teadusuuringud, mille käigus hävitatakse 
inimembrüoid või kasutatakse 
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eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 
sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil.

inimembrüote tüvirakke. 

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse see ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Kompromissmuudatusettepanek 24
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

2 a. Kõnealuse programmi raames ei 
rahastata järgnevat:
– teadusprojektid, mis on liikmesriikides 
keelatud põhiliste inimõiguste või 
põhiseaduse põhimõtete alusel,
– teadusprojektid, mis ohustavad 
inimväärikust,
– inimembrüote kloonimise viisid,
– inimese sugurakkude geneetilise 
materjali muutmine,
– embrüote ja embrüo tüvirakkude 
kasutamine ja loomine teadusuuringute 
eesmärgil, kuna inimolend on iseenese 
eesmärk ja inimkeha ei tohiks 
kauplemisobjektiks muuta.
Kimääre käsitlevaid uuringuid ei rahastata 
ei otseselt ega kaudselt.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, 
Christian Ehler, Paul Rübig

Muudatusettepanek 25
Artikli 3 lõige 3

3. Kõnealuse programmi raames ei 3. Juhul, kui teatav tehnoloogia on 
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rahastata järgmisi teadustöö valdkondi: eetilisest seisukohast vaieldav (näiteks 
uuringud, kus kasutatakse embrüo 
tüvirakke või viljatusravil üle jäänud 
embrüoid, geneetiliste andmete kasutamise 
küsimus raviviiside puudumise korral), 
eelistab EL teadusprojekte, mis neile 
eetiliselt vaieldavatele tehnoloogiatele 
alternatiive pakuvad, näiteks täiskasvanu 
tüvirakkude ja nabanööri tüvirakkude 
uuringud, viljakushäirete ravi, millega ei 
kaasne embrüote ülejäämist, raviga seotud 
geneetiline testimine.

– kõikides liikmesriikides keelatud 
teadusuuringud,
– teadusuuringud, mida teostatakse 
liikmesriigis, kus selline teadustöö on 
keelatud.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse see ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 26
Artikli 3 lõike 3 esimene a taane (uus)

– embrüote ja embrüo tüvirakkude 
uuringud, mis on mitmes liikmesriigis 
põhiliste inimõiguste ja põhiseaduslike 
sätete alusel keelatud,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 27
Artikli 3 lõike 3 teine taane

– teadusuuringud, mida teostatakse 
liikmesriigis, kus selline teadustöö on 

– teadusprojektid, mis ohustavad 
lähimuspõhimõtet ja inimväärikust ning 
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keelatud. tekitavad inimkeha, eriti naisekeha 
kaubandusobjektiks muutumise ohu.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Muudatusettepanek 28
Artikli 3 lõige 3

3. Kõnealuse programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

3. Kõnealuse programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

– kõikides liikmesriikides keelatud 
teadusuuringud,

– inimembrüote kloonimisele suunatud 
teadusuuringud,

– teadusuuringud, mida teostatakse 
liikmesriigis, kus selline teadustöö on 
keelatud.

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused pärilikuks muuta,
– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimembrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks ning 
teadusuuringud, milles kasutatakse 
sellistest embrüotest saadud rakke,
– teadusprojektid, mis otseselt või kaudselt 
viivad inimembrüote hävitamisele.
Embrüonaalsete tüvirakkude alastes 
teadusuuringutes kasutatakse USA Riikliku 
Tervishoiuinstituudi (NIH) kogemust ja 
teadustöö rahastamine piirdub 
embrüonaalsete tüvirakuliinidega, mis on 
loodud enne 2001. aasta augustit.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 29
Artikli 4 lõige 1

1. Kõnealuse eriprogrammi rakendamise 
eest vastutab komisjon.

välja jäetud
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 30
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, seda toetavast 
spetsiaalsest rakendamiskolleegiumist ja 
konsultatiivkogust vastavalt I lisas esitatud 
kirjeldusele. Kõnealune teadusnõukogu 
tegutseb teadusliku tipptaseme, sõltumatuse, 
tõhususe, läbipaistvuse ja vastutustunde
põhimõtete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Konsultatiivkogu oleks väärtuslik ühenduslüli Euroopa teadusnõukogu, Euroopa 
institutsioonide, teadlaste ja avalikkuse vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 31
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

3 a. Euroopa teadusnõukogu tagab, et 
eriprogrammi rakendamine toimub 
vastavalt töökava ja artikli 4 lõikes 3 
sätestatud põhimõtetele ning 
teadusnõukogu kehtestatud meetoditele ja 
seisukohtadele, nagu need on toodud artikli 
5 lõike 3 punktides a ja b. Komisjon tagab, 
et spetsiaalne rakendamiskolleegium 
järgiks rangelt, tõhusalt ja vajaliku 
paindlikkusega eriprogrammi eesmärke ja 
nõudeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 32
Artikli 4 lõige 4

4. Komisjon tegutseb Euroopa 4. Komisjon tegutseb Euroopa 
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teadusnõukogu sõltumatuse, terviklikkuse ja 
funktsionaalse tõhususe tagajana ja vastutab 
sellele usaldatud ülesannete nõuetekohase 
täitmise eest.

teadusnõukogu sõltumatuse ja terviklikkuse 
tagajana.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 33
Artikli 5 lõige 1

1. Teadusnõukogu koosneb komisjoni poolt 
ametisse määratud kõige tuntumatest 
teadlastest, inseneridest ja teaduritest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.

1. Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusnõukogu poolt ametisse määratud 
kõige tuntumatest teadlastest, inseneridest ja 
teaduritest, kes tegutsevad oma isiklikul 
vastutusel ja on sõltumatud kõrvalistest 
huvidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 34
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4 a. Teadusnõukogu liikmete ametiaeg 
kestab ainult kolm aastat, tagasi valida võib 
neid ainult kaks korda. Liikmed valitakse 
rotatsioonisüsteemi alusel, seega tuleb iga 
valimise käigus ametisse nimetada ühe 
kolmandiku ulatuses uusi liikmeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 35
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4 a. Euroopa teadusnõukogu kiidab heaks 
eriprogrammi rakendamise töökava, mis 
määratleb üksikasjalikumalt I lisas toodud 
eesmärgid ning teaduslikud ja 
tehnoloogilised prioriteedid, asjakohase 
rahastamise ja rakendamise ajakava.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 36
Artikli 5 lõige 4 b (uus)

4 b. Töökavas võetakse arvesse teaduse ja 
tehnoloogia olukorda Euroopas ja tulevasi 
arengusuundi. Töökava ajakohastatakse 
vastavalt vajadusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 37
Artikli 5 lõike 3 punkt a

a) eriprogrammi rakendamiseks töökava, 
mis võetakse vastu artikli 6 lõike 1 kohaselt,

a) eriprogrammi rakendamiseks töökava, 
mis võetakse vastu artikli 6 lõike 1, 
rahastamiskavade raames esitatud 
ettepanekute hindamise põhimõtete ja 
projektide valikukriteeriumide kohaselt.
Üksikute projektide puhul kasutatakse 
teadusliku tipptaseme ainsat kriteeriumi. 
Koordineerimise ja toetavate meetmete 
puhul võib kasutada projektiga seotud 
kriteeriume.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 38
Artikli 5 lõike 3 punkt b

b) eksperdihinnangute korraldamise ja 
ettepanekute hindamise meetodid, mille 
alusel määratakse kindlaks rahastatavad 
ettepanekud,

b) eksperdihinnangute korraldamise ja 
ettepanekute hindamise meetodid ja 
põhimõtted, mille alusel määratakse 
kindlaks rahastatavad ettepanekud,

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 39
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4 a. Komisjon nimetab teadusnõukogu 
liikmed pärast sõltumatut ja läbipaistvat 
menetlust nende leidmiseks. 
Liikmete ametiaeg ei ületa nelja aastat ja 
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neid võib tagasi nimetada ainult üheks 
ametiajaks.

Or. fr

Selgitus

Teadusnõukogu liikmed tuleb nimetada sõltumatuse ja läbipaistvuse põhimõtete kohaselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõige 1

1. Komisjon võtab vastu eriprogrammi 
rakendamise töökava, milles sätestatakse 
üksikasjalikumalt I lisas esitatud eesmärgid 
ning teaduslikud ja tehnoloogilised 
prioriteedid, nendega seotud vahendid ja 
rakendamise ajakava.

välja jäetud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 41
Artikli 6 lõige 2

2. Töökavas võetakse arvesse teaduse ja 
tehnoloogia olukorda Euroopas ja tulevasi 
arengusuundi. Töökava ajakohastatakse 
vastavalt vajadusele.

välja jäetud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 42
Artikli 6 lõige 3

3. Töökavas määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskavade raames esitatud 
ettepanekuid ja valitakse välja projektid. 
Üksikute projektide puhul kasutatakse 
teadusliku tipptaseme ainsat kriteeriumi. 
Koordineerimise ja toetavate meetmete 
puhul võib kasutada projektiga seotud 

välja jäetud
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kriteeriume.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 43
Artikli 6 lõige 4

4. Komisjon tagab, et eriprogrammi viiakse 
ellu vastavalt töökavale, artikli 4 lõikes 3 
sätestatud põhimõtetele ja teadusnõukogu 
kehtestatud meetoditele ja seisukohtadele, 
mis on määratletud artikli 5 lõike 3 
punktides a ja b. Komisjon tagab, et 
spetsiaalne rakendamiskolleegium järgiks 
rangelt, tõhusalt ja vajaliku paindlikkusega 
eriprogrammi eesmärke ja nõudeid.

välja jäetud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 44
Artikkel 8

Artikkel 8
1. Komisjoni abistab komitee.
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 
sätestatud korralduskomitee menetlust 
kooskõlas kõnealuse otsuse artikli 7 lõikega 
3.
3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 
sätestatud korralduskomitee menetlust 
kooskõlas kõnealuse otsuse 
artikli 7 lõikega 3.
4. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklites 
5 ja 7 sätestatud regulatiivkomitee 
menetlust.
5. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ja 
artikli 5 lõikes 6 sätestatud ajavahemik on 
kaks kuud.
6. Komisjon teavitab korrapäraselt 
komiteed eriprogrammi rakendamise 

välja jäetud
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üldisest edenemisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 45
I lisa alljaotise "Meetmed" esimene lõik a (uus)

Multidistsiplinaarsust ja 
interdistsiplinaarsust ergutatakse eelkõige 
ühiste vahendite loomisega, mida on 
võimalik kasutada rohkem kui üht 
valdkonda puudutavate tehnoloogiliste või 
teaduslike teemade puhul.
Interdistsiplinaarsus aitab lahendada 
keerukaid, sealhulgas eelisvaldkondi 
puudutavaid probleeme, millest enamiku 
puhul ei võimaldaks ühe teadusharu piires 
lähenemine vajalikke teaduslikke 
edusamme ega nende ülekandmist 
sotsiaalsesse, keskkonna ja majanduse 
arengusse.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu teadusuuringute nõuanderühma dokumendis "Interdistsiplinaarsus 
teadusuuringutes" (EURAB 04.009, aprill 2004) öeldakse, et interdistsiplinaarsus "on 
hädavajalik Euroopa püsimiseks teadus- ja tehnoloogiauuringute esireas. 
Interdistsiplinaarsus on teadusuuringute progressi vajalik kaasnähtus" ja soovitatakse 
Euroopa teadustöö interdistsiplinaarset iseloomu toetada.

Seitsmes raamprogramm ei saa seda tänapäeva teadus- ja tehnoloogiaringkondades levinud 
muret eirata ning seetõttu vajatakse erimeetmeid inter- ja multidistsiplinaarsuse 
tugevdamiseks programmides ja projektides.

Käesolev muudatusettepanek asendab Jerzy Buzeki koostatud seitsmenda raamprogrammi 
raporti projekti muudatusettepanekut 1065.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 46
I lisa alljaotis "Programmi rakendamine"

Kõnealuse eriprogrammi rakendamiseks 
moodustab komisjon esialgu Euroopa 

Kõnealuse eriprogrammi rakendamiseks 
moodustab komisjon esialgu Euroopa 
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teadusnõukogu kaks põhiosa – sõltumatu 
teadusnõukogu ja spetsiaalse 
rakendamiskolleegiumi.

teadusnõukogu, mis nimetab sõltumatu 
teadusnõukogu ja spetsiaalse 
rakendamiskolleegiumi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 47
I lisa alajaotise "Teadusnõukogu" esimene lõik

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõige 
kõrgetasemelisematest esindajatest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest. 
Teadusnõukogu liikmed nimetab komisjon
ametisse pärast sõltumatu valikumenetluse 
läbiviimist.

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõige 
kõrgetasemelisematest esindajatest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.
Teadusnõukogu liikmed nimetab Euroopa 
teadusnõukogu ametisse pärast sõltumatu 
valikumenetluse läbiviimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 48
I lisa alajaotise "Teadusnõukogu" esimene lõik

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõige 
kõrgetasemelisematest esindajatest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest. 
Teadusnõukogu liikmed nimetab komisjon 
ametisse pärast sõltumatu valikumenetluse 
läbiviimist.

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõige 
kõrgetasemelisematest esindajatest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest. 

Selle liikmed valib teadlaskond Euroopa 
seadusandja poolt kaasotsustamismenetluse 
raames määratud üldiste kriteeriumide 
alusel, nagu tipptase, multidistsiplinaarsus, 
võimalik panus ja sõltumatus, ning 
komisjon nimetab nad ametisse.
Teadusnõukogu liikmetel peab olema 
ametikaaslaste täielik tunnustus ja neil ei 
tohi olla mingit huvide konflikti.
Nii teadusnõukogu kui selle liikmete 
aruandekohustus põhineb tegevusjuhistel. 
Liikmete ametiaeg ei ületa nelja aastat ja 
neid võib tagasi nimetada ainult üheks 
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ametiajaks. Iga kahe aasta järel 
vahetatakse välja pool teadusnõukogu 
liikmeskonda; pooled lahkuvatest liikmetest 
võib uuesti nimetada, et tagada Euroopa 
teadusnõukogu töö järjepidevus.
Eelkõige vastutab teadusnõukogu täielikult
rahastatava teadustöö laadiga seotud 
otsuste eest ning tagab tegevuse teadusliku 
kvaliteedi. Muuhulgas on nõukogu 
ülesandeks koostada iga-aastane töökava, 
korraldada vastastikuste 
eksperdihinnangute andmist, jälgida 
programmi rakendamist teaduslikust 
seisukohast ja kontrollida selle kvaliteeti.

Or. fr

Selgitus

Teadusnõukogu liikmed peavad täitma käitumisjuhiseid, mis tagab nende sõltumatuse. 
Liikmeskonna vahetamine rotatsiooni alusel tagab töö järjepidevuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 49
I lisa alljaotis "Spetsiaalne rakendamiskolleegium"

Spetsiaalne rakendamiskolleegium vastutab 
haldusliku rakendamisega ja programmi 
teostamisega seotud küsimuste eest 
vastavalt iga-aastasele töökavale. Eelkõige 
korraldab kõnealune kolleegium 
teadusnõukogu kehtestatud põhimõtete 
kohaselt hindamismenetlusi, 
eksperdihinnangute andmist ja 
valikuprotsessi ning tagab toetuste finants-
ja teadusliku haldamise.

Teadusnõukogu toetab ajutine teaduslik 
personal, kelle nõukogu liikmed valivad 
läbipaistva j a avaliku menetluse abil.

Teadusnõukogu juhib kas selleks palgatud 
või ühenduse institutsioonidest lähetatud 
personal, kes tegeleb ainult tegelike 
halduslike vajadustega, et tagada tõhusaks 
haldamiseks vajalik stabiilsus ja 
järjepidevus.

Or. en
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Selgitus

Teadusnõukogu peab oma töötajad ise valima ning tegema seda läbipaistva ja avaliku 
menetluse abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 50
I lisa alajaotise "Spetsiaalne rakendamiskolleegium" esimene lõik a (uus)

Spetsiaalne rakendamiskolleegium annab 
teadusnõukogule korrapäraselt aru.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 51
I lisa alljaotis "Konsultatiivkogu" (uus) (pärast alljaotist "Spetsiaalne rakendamiskolleegium")

Konsultatiivkogu
Konsultatiivkogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade liikmetest, eriti neist, 
kes toetasid Euroopa teadusnõukogu 
identifitseerimiskomitee tööd, piiratud 
arvust Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi 
esindajatest ning esindajast, kes edendab 
naiste huve teadusuuringutes. 
Konsultatiivkogu toetab teadusnõukogu 
tööd ja edendab avalikkuses Euroopa 
teadusnõukogu huve. Konsultatiivkogu 
kohtub teadusnõukoguga vähemalt kord 
aastas, et saada teavet Euroopa 
teadusnõukogu tegevuse kohta.

Or. en

Selgitus

Konsultatiivkogu moodustamine Euroopa teadusringkondade liikmetest, eriti neist, kes 
toetasid Euroopa teadusnõukogu identifitseerimiskomitee tööd, ja piiratud arvust Euroopa 
Komisjoni, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi esindajatest on vajalik, et tagada 
peamistest Euroopa teadusnõukogu tööpõhimõtetest kinnipidamine. Konsultatiivkomisjon 
oleks väärtuslik ühenduslüli Euroopa teadusnõukogu, Euroopa institutsioonide, teadlaste ja 
avalikkuse vahel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 52
I lisa alajaotis "Euroopa Komisjoni ülesanded"

Euroopa Komisjon tegutseb Euroopa 
teadusnõukogu täieliku sõltumatuse ja 
terviklikkuse tagajana. Komisjoni ülesanne
seoses programmi rakendamisega on
tagada, et programmi viiakse ellu eespool 
nimetatud teadustöö eesmärkide ja 
sõltumatult tegutseva teadusnõukogu 
kindlaks määratud teaduslikku tipptaset 
käsitlevate nõuete kohaselt. Eelkõige on 
komisjonil järgmised ülesanded:

Euroopa Komisjon tegutseb Euroopa 
teadusnõukogu täieliku sõltumatuse ja 
terviklikkuse tagajana. Komisjoni ülesanne 
on jälgida Euroopa teadusnõukogu
tegevust ainult sellest seisukohast, kas see 
on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja 
normidega. Kui komisjon leiab, et töökava 
ei vasta ühenduse sätetele, annab ta 
mittevastavuse põhjustest avalikult teada.

• tagada spetsiaalse 
rakendamiskolleegiumi moodustamine 
ning sellele ülesannete ja kohustuste 
delegeerimine
• võtta vastu teadusnõukogu 
määratletud rakendamismeetodeid 
käsitlevad seisukohad ja töökava
• tagada, et ettepanekud valitakse 
välja ja projekte rahastatakse ainult 
eksperdihinnangu tulemusel saadud 
järjekorra alusel; eksperdihinnangu 
tulemusel saadud järjekorra muudatused 
peab teadusnõukogu selgesõnaliselt heaks 
kiitma
• hoida programmikomiteed 
programmi rakendamisega korrapäraselt 
kursis
• esitada nõukogule ja parlamendile 
Euroopa teadusnõukogu tegevust käsitlevad 
iga-aastased aruanded.

Komisjon esitab nõukogule ja parlamendile 
Euroopa teadusnõukogu tegevust käsitlevad 
iga-aastased aruanded.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 53
I lisa alajaotise "Euroopa Komisjoni ülesanded" viies taane a (uus)

• nimetada kokkuleppel teadusnõukoguga 
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spetsiaalse rakendamiskolleegiumi direktor 
ja juhtkond.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 54
I lisa jaotise "Eetilised aspektid" esimene lõik

Kõnealuse eriprogrammi rakendamisel ja 
sellest tulenevate teadusuuringute 
teostamisel tuleb järgida eetika 
aluspõhimõtteid. Nende hulka kuuluvad muu 
hulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
esitatud põhimõtted, mis hõlmavad järgmist: 
inimväärikuse ja-elu kaitse, isikuandmete ja 
eraelu puutumatus ning loomade ja 
keskkonna kaitse kooskõlas ühenduse õiguse 
ning vastavate rahvusvaheliste 
konventsioonide, suuniste ja 
tegevusjuhenditega, näiteks Helsingi 
deklaratsiooni viimane redaktsioon, Oviedos 
4. aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa 
Nõukogu konventsioon inimõiguste ja 
biomeditsiini kohta ning selle 
lisaprotokollid, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja asjakohased 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
resolutsioonid.

Kõnealuse eriprogrammi rakendamisel ja 
sellest tulenevate teadusuuringute 
teostamisel tuleb järgida eetika 
aluspõhimõtteid. Nende hulka kuuluvad muu 
hulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
esitatud põhimõtted, mis hõlmavad järgmist: 
inimväärikuse ja-elu kaitse, isikuandmete ja 
eraelu puutumatus ning loomade ja 
keskkonna kaitse kooskõlas ühenduse õiguse 
ning vastavate rahvusvaheliste 
konventsioonide, suuniste ja 
tegevusjuhenditega, näiteks Helsingi 
deklaratsiooni viimane redaktsioon, Oviedos 
4. aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa 
Nõukogu konventsioon inimõiguste ja 
biomeditsiini kohta ning selle 
lisaprotokollid, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja asjakohased 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
resolutsioonid, Euroopa Parlamendi 10. 
märtsi 2005. aasta resolutsioon 
inimpäritoluga munarakkudega 
kaubitsemise kohta¹ ja 26. oktoobri 2005. 
aasta resolutsioon biotehnoloogialeiutiste 
patentide kohta² ning õigusaktid ja 
eeskirjad, mis kehtivad riikides, kus 
kõnealuseid teadusprojekte läbi viiakse. 
________________ 
Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0074.
Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0407.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 55
I lisa jaotise "Eetilised aspektid" teine lõik

Arvesse võetakse ka biotehnoloogia eetika 
nõustajate Euroopa töörühma (1991–1997) 
ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi (alates 1998).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 56
I lisa jaotise "Eetilised aspektid" teine lõik

Arvesse võetakse ka biotehnoloogia eetika 
nõustajate Euroopa töörühma (1991–1997) 
ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi (alates 1998).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleks lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 57
I lisa jaotise "Eetilised aspektid" kolmas lõik

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
Euroopa lähenemisviiside mitmekesisuse 
tõttu peavad teadusprojektides osalejad 
täitma nende riikide kehtivaid õigusnorme ja 
eetikareegleid, kus teadustööd teostatakse.
Igal juhul kohaldatakse siseriiklikke 
õigusnorme ning ühendus ei rahasta 
üheski liikmesriigis ega muus riigis 
teadustöid, mille teostamine on selles 
liikmesriigis või riigis keelatud.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
Euroopa lähenemisviiside mitmekesisuse 
tõttu peavad teadusprojektides osalejad 
täitma nende riikide kehtivaid õigusnorme ja 
eetikareegleid, kus teadustööd teostatakse. 
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Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleks lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 58
I lisa jaotise "Eetilised aspektid" neljas lõik

Vajaduse korral peavad teadusprojektides 
osalejad enne TTA tegevuse alustamist 
taotlema vastavate riiklike või piirkondlike 
eetikakomiteede heakskiitu. Komisjon 
vaatab korrapäraselt läbi ettepanekud, mis 
hõlmavad eetiliselt tundlikke küsimusi või 
mille puhul ei ole eetilisi aspekte 
nõuetekohaselt käsitletud. Erijuhtudel võib 
see aset leida projekti rakendamise ajal.

Teadusprojektide puhul, mis on seotud 
tundlike küsimustega, nagu inimese DNA 
analüüs, uuringud, kuhu kaasatakse 
inimesi, kes ei ole võimelised teadvat 
nõusolekut andma, uuringud, mille käigus 
põhjustatakse selgroogsetele loomadele 
kannatusi, jne, peavad osalejad enne TTA 
tegevuse alustamist taotlema vastavate 
riiklike või piirkondlike eetikakomiteede 
heakskiitu. Komisjon vaatab ettepanekud 
eetilisest seisukohast korrapäraselt läbi.
Erijuhtudel võib see aset leida projekti 
rakendamise ajal.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleks lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 59
I lisa jaotise "Eetilised aspektid" viies lõik

Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 kohaselt 
ei rahastata teadusuuringuid, mis on 
kõikides liikmesriikides keelatud.

Komisjon teavitab igal aastal Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest 
selles valdkonnas. Lisaks annab komisjon 
parlamendile ja nõukogule teavet siis, kui 
nad seda soovivad.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleks lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.


