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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Teadlaste töölevõtmisel välismaalt 
(liikmesriikidest või kolmandatest riikidest) 
tuleb teha jõupingutusi vormiliste ja 
rahaliste töötingimuste kohandamiseks 
vastavalt ühenduse soodustuse põhimõttele. 
Kolmandatest riikidest palgatud teadlastel 
ei tohiks olla soodsamad tingimused kui 
need, mida vastavalt tööjõu vaba liikumise 
ajutistele sätetele võimaldatakse uute 
liikmesriikide teadlastele.

Or. pl

Selgitus

Tuleb märkida, et liikmesriikidevahelise töötasu ja sotsiaalse kaitse tingimuste erinevuse 
vähendamisel on suur mõju teadlaste liikuvuse paranemisele ja sellest saadavale kasule. 
Jõupingutused liikuvuse soodustamiseks peaksid lisaks teadlastele endile laienema ka nende 
perekondadele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 11

(11) Asjakohased meetmed tuleks võtta ka 
rikkumiste ja pettuste vältimiseks ning 
vajalikke samme tuleks astuda 
kadumaläinud, valesti makstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmiseks vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, komisjoni 23. detsembri 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002, millega kehtestatakse 
finantsmääruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, ning nende dokumentide 
tulevastele muudatustele. Nõukogu 18. 
detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide 
kaitse kohta, nõukogu 11. novembri 1996. 
aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/95, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta.

(11) Asjakohased meetmed tuleks võtta ka 
esiteks välja antud toetuste tõhususe ja 
teiseks nende vahendite kasutamise 
tõhususe jälgimiseks, rikkumiste ja pettuste 
vältimiseks ning vajalikke samme tuleks 
astuda kadumaläinud, valesti makstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmiseks vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, komisjoni 23. detsembri 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002, millega kehtestatakse 
finantsmääruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, ning nende dokumentide 
tulevastele muudatustele. Nõukogu 18. 
detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide 
kaitse kohta, nõukogu 11. novembri 1996. 
aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/95, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Pärast riiklike vahendite eraldamist peab toimuma järelevalve selle tõhusa või ebatõhusa 
kasutuse üle, millesse saaja need assigneerib.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 13
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(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, meetmetele töö- ja 
pereelu ühitamiseks, sealhulgas näiteks 
stipendiumid töötamiseks osalise tööajaga,
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.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 14

(14) Käesolev programm on kooskõlas 
Euroopa teadus- ja arendustegevuse 
inimressursside integreeritud strateegiaga 
dokumentide „Euroopa teadusruumi 
liikumisstrateegia” ning „Euroopa 
teadusruumi teadlased: üks amet, mitu 
karjääri” alusel ning toetab seda, samuti 
võetakse programmis arvesse nõukogu 18. 
aprilli 2005. aasta järeldusi inimressursside 
kohta teadus- ja arendustegevuse 
valdkonnas,

(14) Käesolev programm on kooskõlas 
Euroopa teadus- ja arendustegevuse 
inimressursside integreeritud strateegiaga 
dokumentide „Euroopa teadusruumi 
liikumisstrateegia” ning „Euroopa 
teadusruumi teadlased: üks amet, mitu 
karjääri” alusel ning toetab seda, samuti 
võetakse programmis arvesse nõukogu 18. 
aprilli 2005. aasta järeldusi inimressursside 
kohta teadus- ja arendustegevuse 
valdkonnas.

Tegeliku Euroopa teadusruumi loomiseks 
kutsutakse liikmesriike üles kohaldama 
Euroopa teadlaste hartat ja teadlaste 
töölevõtmise juhendit.

Or. it

Selgitus

Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend on olulised vahendid teadlaste 
täieliku liikumise innustamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Eriprogramm „Inimesed” on 
mõeldud Euroopa inimpotentsiaali 
kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks 
suurendamiseks teadusuuringute ja 
arendustegevuse valdkonnas. On ülitähtis, 
et teadusuuringuid tunnustatakse ja 
edendatakse ametialase karjääri 
võimalusena ning et selles valdkonnas 
kehtivad uuele staatusele vastavad 
stiimulid. See soodustaks alusuuringute 
tipptaseme säilimist ja tehnoloogiliste 
uuringute loomulikku arengut ning 
julgustaks tugevalt Euroopa teadlaste 
liikuvust Euroopast väljapoole ja 
Euroopas. Lisaks aitaks see tagada õiged 
tingimused selleks, et meelitada paremaid 
välismaa teadlasi viima oma 
teadusuuringud läbi Euroopas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 esimene lõik

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. Tugevdatakse teadlaste 
koolitamist ja karjääri arendamist toetavaid 
meetmeid ehk nn Marie Curie meetmeid, 
koondades neid erialaoskuste ja karjääri 
arendamise peamistele aspektidele ning 
siseriiklike süsteemide vaheliste seoste 
tugevdamisele.

Or. es

Selgitus

Eesmärk ei ole tugevdada Marie Curie nimelisi meetmeid, vaid keskendada need 



AM\614623ET.doc 5/32 PE 374.087v01-00
Freelance-tõlge

ET

kvalifikatsioonile ja karjääri kujundamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid.

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid. Embrüo ja 
embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
projekte ei rahastata, kuna need on mitmes 
liikmesriigis keelatud peamiste inimõiguste 
kaitse kaalutluste ja põhiseaduslike 
põhimõtete tõttu.

Or. en

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

Muudatusettepanek 24
Artikli 4 lõige 2

2. Käesoleva programmi raames ei 
rahastata järgmisi teadustöö valdkondi:

2. Eetiliselt tundlike uurimisprojektide 
korral peavad osalised enne projekti 
alustamist saama heakskiidu või loa 
riiklikult või kohalikult eetikakomiteelt. 
Lisaks peab komisjon niisuguseid projekte 
süstemaatiliselt kontrollima ja esitama igal 
aastal vastava aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Erilistel 
asjaoludel võib eetilisuse kontrolli läbi viia 
pärast projektide algust.

– inimeste kloonimisele suunatud
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;
– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused pärilikuks muuta;
– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks muu hulgas somaatiliste 
rakkude tuuma siirdamise abil.
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Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses raamprogrammis. See küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, aga ühtsuse eesmärgil on esitatud ka eriprogrammide jaoks.

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

Muudatusettepanek 25
Artikli 4 lõige 2

2. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

2. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmist teadustegevust:

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on
paljundamine;

– (välja jäetud) teadusuuringud, mille 
eesmärk on inimembrüote kloonimine;

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

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

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks muu 
hulgas somaatiliste rakkude tuuma 
siirdamise abil.

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teaduslikel 
eesmärkidel või tüvirakkude saamiseks, ja 
teadusuuringud, milles kasutatakse selliste 
embrüote rakke, ning
– teadusuuringud, milles hävitatakse 
inimembrüoid või milles kasutatakse 
inimembrüote tüvirakke.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses raamprogrammis. See küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, aga ühtsuse eesmärgil on esitatud ka eriprogrammide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 26
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesoleva programmi raames ei 
rahastata järgmisi tegevusi:
– teadusprojektid, mis on liikmesriikides 
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keelatud põhiliste inimõiguste kaitse 
kaalutluste ja põhiseaduslike põhimõtete 
tõttu;
– teadusprojekte, mis seavad ohtu peamised 
inimväärikuse väärtused;
– inimembrüote kloonimise meetodid;
– sekkumine inimloote arengusse ja
– embrüote ja embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamine ja loomine teadusuuringu 
eesmärgil, kuna inimesed on eesmärk 
iseeneses ja inimkeha, eelkõige naise keha, 
ei tohiks ärihuvidele allutada.
Otseselt ega kaudselt ei rahastata 
kimäärialaseid teadusuuringuid.

Or. en

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

Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõige 3

3. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmist teadustegevust:

3. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

– kõigis liikmesriikides keelatud
teadustegevus;

– teadusuuringud, mille eesmärk on 
inimembrüote kloonimine;

– teadustegevus mõnes liikmesriigis, kus 
vastav teadustegevus on keelatud.

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused pärilikuks muuta;
– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimembrüote loomisele üksnes teaduslikel 
eesmärkidel või tüvirakkude saamiseks, ja 
teadusuuringud, milles kasutatakse selliste 
embrüote rakke ning
– teadusprojekte, mis otseselt või kaudselt 
viivad inimembrüote hävitamiseni.
Embrüonaalsete tüvirakkude uuringute 
valdkonnas kasutatakse USA riikliku 
terviseinstituudi (NIH) kogemust ja 
teadusuuringud rahastamist piiratakse 
enne 2001. aasta augusti loodud 
embrüonaalsete tüvirakuliinidega.
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Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses raamprogrammis. See küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, aga ühtsuse eesmärgil on esitatud ka eriprogrammide jaoks.

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

Muudatusettepanek 28
Artikli 4 lõige 3

3. Käesoleva programmi raames ei 
rahastata järgmist teadustegevust:

3. Kui tehnoloogia on eetilisest seisukohast 
vastuoluline (näiteks uuringud 
embrüonaalsete tüvirakkudega, embrüote 
suur arv kehavälisel viljastamisel, 
küsimused seoses geneetiliste andmete 
kasutamisega ravivõimaluste puudumisel), 
peab EL seadma prioriteediks 
teadusprojektid, mis pakuvad alternatiivi 
eetiliselt vastuolulistele tehnoloogiatele, 
näiteks teadusuuringud täiskasvanud 
tüvirakkudega ja nabaväädi tüvirakkudega, 
viljakushäirete ravi ilma suure hulga 
embrüote loomiseta, raviga seotud 
geneetiline testimine.

– kõigis liikmesriikides keelatud 
teadustegevus;
– teadustegevus mõnes liikmesriigis, kus 
vastav teadustegevus on keelatud.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses raamprogrammis. See küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, aga ühtsuse eesmärgil on esitatud ka eriprogrammide kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 29
Artikli 4 lõike 3 esimene a taane (uus)

– embrüote ja embrüonaalsete tüvirakkude 
alased teadusuuringud, mis on mitmes 
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liikmesriigis keelatud seoses inimõigustega 
ja põhiseaduslike põhimõtete seotud 
põhikaalutlustega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 30
Artikli 4 lõike 3 teine taane

– teadustegevus mõnes liikmesriigis, kus 
vastav teadustegevus on keelatud.

– teadusprojektid, milles seatakse ohtu 
subsidiaarsuse põhimõte ja inimväärikuse 
väärtused ning inimkeha, eelkõige naise 
keha mitteallutamine ärihuvidele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 31
Artikli 6 lõige 1

1. Komisjon koostab eriprogrammi 
elluviimise tööprogrammi, milles 
määratakse üksikasjalikumalt kindlaks lisas 
ettenähtud eesmärgid ning teaduslikud ja 
tehnoloogilised prioriteedid, rahastamiskava 
teema jaoks, mille kohta taotlusi oodatakse
ning rakendamise ajakava.

1. Komisjon koostab eriprogrammi 
elluviimise tööprogrammi, milles 
määratakse üksikasjalikumalt kindlaks lisas 
ettenähtud eesmärgid ning tegevused, 
rahastamiskava tegevuste jaoks, mille kohta 
taotlusi oodatakse, ning rakendamise 
ajakava.

Or. es

Selgitus

Rahastatavate tegevuste ja meetmete liike tuleks täpsustada koos nende eesmärkidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 32
Artikli 6 lõige 1

1. Komisjon koostab eriprogrammi 
elluviimise tööprogrammi, milles 
määratakse üksikasjalikumalt kindlaks lisas 

1. Komisjon koostab eriprogrammi 
elluviimise tööprogrammi, milles 
määratakse üksikasjalikumalt kindlaks lisas 
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ettenähtud eesmärgid ning teaduslikud ja 
tehnoloogilised prioriteedid, rahastamiskava 
teema jaoks, mille kohta taotlusi oodatakse 
ning rakendamise ajakava.

ettenähtud eesmärgid ning teaduslikud ja 
tehnoloogilised prioriteedid, rahastamiskava 
teema jaoks, mille kohta taotlusi oodatakse,
ning rakendamise ajakava. Tööprogramm 
peab püüdlema ka seitsmenda 
raamprogrammiga ühinemise toimingute 
lihtsustamise ja raamprogrammis läbi 
viidud tegevusi puudutava teabe leviku 
edendamise poole.

Or. fr

Selgitus

Parem teavitamine koos teadus- ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammiga ühinemise 
toimingute lihtsustamisega aitab kaasa soovitud eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 33
Artikli 6 lõige 2

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastavaid teadusuuringuid. 
Vajaduse korral seda ajakohastatakse.

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastavaid teadusuuringuid, 
teadlaste koolitust ja karjääri kujundamist 
koos ELi lisandväärtusega, mõjuga 
tööstusalasele konkurentsivõimele ja seoses 
ühenduse teiste poliitikavaldkondadega. 
Vajaduse korral seda ajakohastatakse.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on toonitada koolituse ja karjäärivõimaluste olulisust teadlaste 
jaoks ja suunata tähelepanu ka koostoimele ühenduse poliitikavaldkondadega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 34
Artikli 6 lõige 3

3. Tööprogrammis täpsustatakse 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 

3. Rahastamiskava raames kaudseid 
meetmeid käsitlevaid taotlusi hinnatakse ja 
projektid valitakse välja järgmisi 
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käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja
projektid. Kriteeriumide abil hinnatakse 
taotlejate (teadlased/organisatsioonid) 
kvaliteeti ning nende võimet areneda ja 
programmi rakendada, kavandatava 
meetme kvaliteeti teadusliku väljaõppe 
ja/või teadmiste edastamise seisukohast, 
ühenduse lisandväärtust ja kavandatava 
meetme struktuurimõju seoses 
eriprogrammi ja tööprogrammi eesmärkide 
saavutamisega. Kõnealuseid kriteeriume 
ning mis tahes koefitsiente ja lävendeid 
võib hiljem tööprogrammis täpsustada või 
täiendada.

põhimõtteid arvesse võttes:

– teaduslik ja/või tehnoloogiline tipptase;
– seos eriprogrammi eesmärkidega;
– taotlejate (teadlaste/organisatsioonide) 
suurus ja võime projekti rakendada ning 
arendada;
– väljapakutud tegevuse kvaliteet 
teadusliku väljaõppe ja/või teadmiste 
edasiandmise seisukohast.
Sellega seoses peab tööprogrammis 
täpsustama hindamis- ja valikukriteeriume 
ja võib lisada täiendavaid nõudeid, 
koefitsiente ja lävendeid.

Or. es

Selgitus

Valikupõhimõtete parem määratlemine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 35
Artikli 6 lõige 4

4. Tööprogrammiga võib määrata: 4. Tööprogrammiga võib määrata Euroopa 
asutused, kes saavad liikmemaksu.

a) organisatsioonid, kes saavad 
liikmemaksu;

b) tugimeetmed teatud õigussubjektide 
tegevusteks.



PE 374.087v01-00 12/32 AM\614623ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. es

Selgitus

Kõigil organisatsioonidel peaks olema võrdsed võimalused võrdsetel tingimustel 
konkureerimiseks. Sel juhul peab punkt a viitama ainult neile üksustele, kellel on Euroopa 
asutuse staatus, ja punkt b tuleb välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 36
Artikli 7 lõige 2

2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud korda
kohaldatakse artikli 6 lõikes 1 osutatud 
tööprogrammi vastuvõtmisel.

2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
korralduskomitee menetlust kohaldatakse 
artikli 6 lõikes 1 osutatud tööprogrammi 
vastuvõtmisel.

Or. es

Selgitus

Programmi haldamise tingimused on sätestatud artiklis 8. Ebaselgus selles osas võib kaasa 
tuua programmi menetluste vääritimõistmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 37
Artikli 7 lõige 3

3. Artikli 8 lõikes 3 sätestatud korda
kohaldatakse inimembrüo ja inimembrüo 
tüvirakkude kasutamisega seotud TTA-
meetmete vastuvõtmiseks.

3. Artikli 8 lõikes 3 sätestatud 
regulatiivkorda kohaldatakse inimembrüo ja 
inimembrüo tüvirakkude kasutamisega 
seotud TTA-meetmete vastuvõtmiseks.

Or. es

Selgitus

Segaduse vältimiseks täpsustatakse artiklis 8 sätestatud erinevad korrad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 38
Artikli 8 lõige 2
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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 4 
ja 7.

Or. es

Selgitus

Kohaldamisala ei piirdu ainult korralduskomitee menetlusega, selle määrab kindlaks viidatud 
artiklite sisu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 39
Artikli 8 lõige 4

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

4. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ja 
artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks 
kehtestatakse kaks kuud.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on põhjendatud, pidades silmas tõsiasja, et nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 40
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8 a
Komisjon peab tagama eriprogrammiga 
hõlmatud valdkondades läbi viidatavate 
tegevuste sõltumatu kontrolli, hindamise ja 
läbivaatamise vastavalt raamprogrammi 
(2007–2013) sätestava otsuse artiklile 8.

Or. es

Selgitus

Uue artikli eesmärk on määratleda komisjoni roll järelvalve ja läbivaatamise eest 
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vastutajana.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 41
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.

Programmis, mida 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, tuleb arvesse võtta Euroopa 
teadlaste hartas ja teadlaste töölevõtmise 
juhendis sätestatud soovitusi. Nii riikide-
kui ka valdkondadevaheline liikuvus, eri 
valdkondades ja riikides saadud kogemuste 
tunnustamine ning head töötingimused on 
Marie Curie nimeliste meetmete 
põhielemendid.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 42
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 Euroopa Liidu sisese liikuvuse 
edendamiseks tuleb võtta meetmeid 
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teadlaste maksustamise kordade 
ühtlustamiseks.

Or. it

Selgitus

Euroopa teadlaste tegeliku tööturu poole liikumiseks ja nende liikuvuse julgustamiseks tuleb 
paika panna seda võimaldavad miinimumtingimused. On vastuvõetamatu, et Euroopa 
teadlastele kehtib erinev maksustamiskord. On aeg hakata selle probleemiga tõsiselt tegelema 
ja asuda teadlaste spetsiaalse maksustamiskorra loomise poole.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 43
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 on selles 
programmis kesksel kohal; eri 
valdkondades ja riikides saadud kogemuste 
tunnustamine ning head töötingimused on ka 
Marie Curie nimeliste meetmete 
põhielemendid.

Or. es

Selgitus

Kuigi liikuvus on ka raamprogrammis ja sellega seotud programmides tervikuna oluline, on 
see eriprogrammis „Inimesed” tohutult tähendusrikas tegur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 44
Lisa sissejuhatuse kolmas lõik

Marie Curie nimelised meetmed on avatud 
kõigile asutamislepinguga hõlmatud 
teadustegevuse ja tehnoloogiaarenduse 
valdkondadele. Taotlejad valivad 

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

uurimisvaldkonnad ise. Siiski pööratakse 
erilist tähelepanu projektidele, mis on 
huvipakkuvad, pidades silmas säästva 
arengu, tervishoiu ja uuenduste 
edendamist, ning säilib võimalus suunata 
programmi raames teatavaid meetmeid 
näiteks vastavalt teadusharudele ja 
tehnoloogiavaldkondadele, osalevatele 
piirkondadele, teadusasutuste 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.

Or. fr

Selgitus

See on õigustatud, pidades silmas Lissaboni strateegia eesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 45
Lisa sissejuhatuse kolmas a lõik (uus)

Teadlaste koolitamise ning programmis 
kirjeldatud tegevuste ja eesmärkide osas 
võetakse ühtmoodi arvesse nii teavitamist 
juba karjääri alguses kui ka 
ülikoolihariduse esimestel kursustel läbi 
viidud tegevusi. Kui soovime, et tulevased 
teadlased saaksid kasu esmaklassilisest 
koolitusest, tuleb neid teavitada nende 
haridustee varases järgus, et nad oleksid 
motiveeritud karjääris teadustööle ja 
konkreetsetele teadusvaldkondadele 
keskenduma, hõlmates isegi neid alasid, 
mis on seni kannatanud professionaalide 
puuduse all, kellele seda teavet jagada.

Or. es

Selgitus

Tulevasi teadlasi tuleb teavitada võimalikest karjääriväljavaadetest. Nii julgustatakse neid 
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spetsialiseeruma teatud valdkondadele, näiteks tuumalõhustumisenergia alasele teadustööle, 
mis ei ole seni olnud mainekas ja on seetõttu kannatanud teadlaste puuduse all.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 46
Lisa sissejuhatuse kolmas a lõik (uus)

Suures osas peetakse Marie Curie nimelisi 
meetmeid raamprogrammi parimaks osaks 
ja need on olnud väga edukad. Kuid liiga 
suur taotluste hulk on olnud Marie Curie 
nimeliste meetmete juures negatiivseks 
mõjuriks, millel on mõju teadlaste 
kogukonnale ja eelkõige äriringkondadele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament peaks rõhutama, kui edukaks on raamprogrammi Marie Curie nimelised 
meetmed osutunud, nagu näitab ka suur ületaotlemine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 47
Lisa sissejuhatuse kolmas b lõik (uus)

Sama oluline on programmi seisukohalt 
see, et osaleda võivad eri suurusega ja eri 
teadustöökallakuga haridus- ja 
teadusasutused. Meetmed kujundatakse 
selliselt, et need toetaksid tugevat 
teaduskeskkonda ning oleksid avatud 
väiksemate haridusasutuste võrgustikule ja 
ka suurtele ja laia kandepinnaga 
asutustele.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et väljapakutud meetmete asjahuvilisteks osalisteks võivad olla nii 
väiksemate ülikoolide võrgustikud, kes on keskendunud teadusuuringutele kitsamates 
valdkondades, kui ka suured terviklikud ülikoolid. Vastasel juhul on oht, et struktuur, mis 
põhineb arusaamal, et suured traditsioonilised asutused on loomulik akadeemiline osa, jätab 
kõrvale suure hulga väiksemate ülikoolide teadlasi, kes sellegipoolest osalevad aktiivselt 
rahvusvahelises koostöös.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 48
Lisa sissejuhatuse kolmas c lõik (uus)

Marie Curie nimelised meetmed 
kujundatakse selliselt, et kõik liikmesriigid 
saaksid neid võrdselt kasutada. Selleks 
vaadatakse üle paranduskoefitsient ning 
liikmesriikidega arutletakse meetmete 
maksustamise üle.

Or. en

Selgitus

Vastukaja Marie Curie nimelistele stipendiumitele on üldiselt positiivne, kuid on eri arvamusi 
paranduskoefitsiendi osas, mis määrab kindlaks stipendiumite suuruse eri liikmesriikides, ja 
riiklike maksueeskirjade osas, mis muudavad Marie Curie nimelise stipendiumi tingimused 
liikmesriigiti märkimisväärselt erinevaks ja millel on mõju oskuslike teadlaste ligimeelitamise 
võimalustele. Kuigi viimane küsimus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, tuleks see arutlusele 
võtta komisjoni ja liikmesriikide vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 49
Lisa sissejuhatuse kolmas d lõik (uus)

Tuge tuleks pakkuda doktorikraadijärgsete 
ametikohtade osas teadlastele uutest 
liikmesriikidest, et nad saaksid osaleda 
teistes liikmesriikides juba tegutsevates 
uurimisrühmades.

Or. en

Selgitus

Integratsioonimeetmeid, mis toetavad uute liikmesriikide täielikku osalemist kõigis liidu 
tegevusvaldkondades, tuleb kahtlemata laiendada ka teadusuuringutele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 50
Lisa sissejuhatuse neljas lõik
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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 aktiivne osavõtt 
annab käesolevale programmile olulise 
lisandväärtuse. Kõikide Marie Curie 
nimeliste meetmetega edendatakse 
ettevõtetevahelist ning tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade vahelist koostööd 
seoses teaduskoolituse, karjääri kujundamise 
ja teadmiste vahetamisega, kuna erimeede 
on suunatud tööstuse ja akadeemiliste 
ringkondade koostööle ja partnerlusele.

Or. fr

Selgitus

Ettevõtetevaheline koostöö võib ka teadusuuringute kontekstis olla positiivne tegur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 51
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 aktiivne osavõtt 
annab käesolevale programmile olulise 
lisandväärtuse. Kõikide Marie Curie 
nimeliste meetmetega edendatakse tööstuse 
(selle laiemas tähenduses, sealhulgas 
näiteks teenindus- ja teadmusettevõtted) ja 
akadeemiliste ringkondade vahelist koostööd 
seoses teaduskoolituse, karjääri kujundamise 
ja teadmiste vahetamisega, kuna erimeede 
on suunatud tööstuse ja akadeemiliste 
ringkondade koostööle ja partnerlusele.

Or. en

Selgitus

Mõiste „tööstus” võib programmi tõlgendamisel eksitav olla. Suuremat kasvu võib oodata 
peamiselt ebatraditsioonilistes tööstusharudes. See peaks kajastuma ka programmi 
sõnastuses ja on oluline, et kõigile ettevõtetele, kes vajavad tihedat koostööd teadusega, 
antakse võimalus osaleda võrdsetel tingimustel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): 

Muudatusettepanek 52
Lisa sissejuhatuse kuues lõik
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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 
teadlaskarjääri pärast vaheaega. 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.

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, pakkudes sobivaid soodustusi 
nende perekondade aitamiseks, ning 
hõlpsam jätkata teadlaskarjääri pärast 
vaheaega. 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.

Or. it

Selgitus

Rõhuasetus peaks olema teadlaste perekondade sotsiaalse kaitse olulisusel, sest nad puutuvad 
sageli kokku praktiliste probleemidega, nagu näiteks tervishoiuküsimused ja laste haridus 
(lasteaiad, algkoolid jne).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Muudatusettepanek 53
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 
potentsiaalsete rakenduste eetilisi, 
ühiskondlikke, õiguslike ja laiemaid 

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 kaotataks 
liikuvuse tõkked, 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 
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kultuurilisi aspekte ning teaduse ja tehnika 
arengu sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning 
väljavaateid.

ja laiemaid kultuurilisi aspekte ning teaduse 
ja tehnika arengu sotsiaal-majanduslikke 
mõjusid ning väljavaateid.

Or. it

Selgitus

Marie Curie nimeliste meetmetega peaks suutma ületada kõik takistused, mis võivad 
raskendada teadlaste elu välismaal ja takistada nende tööd.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 54
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 teadus- ja 
uuenduspoliitika kui ka muude ühenduse 
poliitikameetmete raames, nt hariduse, 
ühtekuuluvuse ja tööhõive, infoühiskonna, 
laienemispoliitika ja Euroopa 
naabruspoliitika valdkonnas. Sellise 
sünergia poole püüeldakse ka siseriiklike ja 
rahvusvaheliste meetmete abil.

Or. pl

Selgitus

Tuleks tuua näiteid poliitikavaldkondadest, mille tõhusus tänu sünergiale Marie Curie 
nimeliste meetmetega märkimisväärselt suureneks (liikuvus ja kontaktid intellektuaalse eliidi 
ja arvamusliidritega).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 55
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” esimene lõik

Käesoleva eriprogrammi rakendamisel ja 
sellest tulenevate teadusuuringute käigus 
tuleb järgida olulisi eetikapõhimõtteid. Need 
hõlmavad muu hulgas ELi põhiõiguste 

Käesoleva eriprogrammi rakendamisel ja 
sellest tulenevate teadusuuringute käigus 
tuleb järgida olulisi eetikapõhimõtteid. Need 
hõlmavad muu hulgas ELi põhiõiguste 
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hartas väljendatud põhimõtteid, sealhulgas 
inimväärikuse ja inimelu kaitset, 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse ning 
loomade ja keskkonna kaitset kooskõlas 
ühenduse õiguse ning vastavate 
rahvusvaheliste konventsioonide ja 
tegevusjuhenditega, nagu Helsingi 
deklaratsiooni viimane redaktsioon, Oviedos 
4. aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioon, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ning asjakohased 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
resolutsioonid.

hartas väljendatud põhimõtteid, 
sealhulgas inimväärikuse ja inimelu kaitset, 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse ning 
loomade ja keskkonna kaitset kooskõlas 
ühenduse õiguse ning vastavate 
rahvusvaheliste konventsioonide ja 
tegevusjuhenditega, nagu Helsingi 
deklaratsiooni viimane redaktsioon, Oviedos 
4. aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioon, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ning asjakohased 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
resolutsioonid, Euroopa Parlamendi 10. 
märtsi 2005. aasta resolutsioon 
inimpäritolu munarakkudega kaubitsemise 
kohta1 ja 26. oktoobri 2005. aasta 
resolutsioon biotehnoloogialeiutiste 
patentide kohta2 ning nendes riikides 
kehtivad seadused ja eeskirjad, kus 
kõnealused projektid läbi viiakse.
_________________
1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 251.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 56
Lisa alljaotise „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
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 57
Lisa alljaotise „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 58
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” kolmas lõik

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
Euroopa lähenemisviiside mitmekesisusest 
tulenevalt peavad teadusprojektides osalejad 
järgima nende riikide kehtivaid õigusnorme 
ja eetikareegleid, kus teadustöö toimub. Igal 
juhul kohaldatakse siseriiklikke 
õigusnorme ning ühendus ei rahasta 
üheski liikmesriigis ühtki uurimust, mille 
teostamine on selles liikmesriigis keelatud.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
Euroopa lähenemisviiside mitmekesisusest 
tulenevalt peavad teadusprojektides osalejad 
järgima nende riikide kehtivaid õigusnorme 
ja eetikareegleid, kus teadustöö toimub.

Or. en

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

Muudatusettepanek 59
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” neljas lõik

Vajadusel peavad uurimisprojektide 
teostajad enne TTA-tegevuse alustamist 
taotlema asjaomase siseriikliku või kohaliku 
eetikakomitee heakskiitu. Komisjon vaatab 
korrapäraselt läbi ettepanekud, mis 
hõlmavad eetiliselt tundlikke küsimusi või 
kus eetilisi aspekte ei ole nõuetekohaselt 

Eetiliselt tundlike uurimisprojektide puhul, 
nagu näiteks uuringud, mis hõlmavad 
inimeste DNA-analüüse, inimesi, kes ei ole 
võimelised andma teadlikku nõusolekut, või 
selgroogsete loomade kannatusi jms, 
peavad nende uurimisprojektide teostajad 
või neis osalejad enne TTA-tegevuse 
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arvesse võetud. Erijuhtudel võib see toimuda 
projekti rakendamise ajal.

alustamist taotlema asjaomase siseriikliku 
või kohaliku eetikakomitee heakskiitu. 
Komisjon vaatab korrapäraselt läbi eetilised 
aspektid. Erijuhtudel võib see toimuda 
projekti rakendamise ajal.

Or. en

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

Muudatusettepanek 60
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” viies lõik

Vastavalt käesoleva otsuse artikli 4 lõikele 
3 ei toetata teadustegevust, mis on keelatud 
kõigis liikmesriikides.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu kõnealuses valdkonnas läbi viidud 
tegevustest igal aastal. Lisaks peab 
komisjon andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule küsimise korral teavet.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastus on ühes punktis liiga ebatäpne, eriti oluline on lisada kohustus 
anda aru Euroopa Parlamendile.

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

Muudatusettepanek 61
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” kaheksas lõik

Teaduse ja tehnika arengu eetikaga seotud 
teadustööd tehakse programmi „Võimekus”
osas „Teadus ühiskonnas”.

Teaduse ja tehnika arengu eetikaga seotud 
teadustööd tehakse programmi osas „Teadus 
ühiskonnas”.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 62
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Teadlaste esmane 
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koolitamine” esimene a lõik (uus)

Komisjon võtab meetmed, et täiendavalt 
hinnata edasisi tööhõive võimalusi 
teadlaskarjääri alustajatele (kellel ei ole 
veel alalist töökohta teadusvaldkonnas), kes 
on läbinud teaduspraktika, olnud tööl 
lühiajalise lepingu alusel või saanud 
stipendiumi, eelkõige Marie Curie nimelise 
stipendiumi.

Or.  pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 63
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Teadlaste esmane 

koolitamine” teine lõik

Kõnealust meedet rakendatakse toetuse 
andmisega teaduskoolitusse kaasatud eri 
riikide täiendavate asutuste võrkudele, mis 
valitakse välja konkursi korras. Võrgud
peavad olema üles ehitatud ühisele 
teaduskoolitusprogrammile, mis vastab 
selgelt kindlaksmääratud koolitusvajadustele 
määratletud teadus- ja tehnikavaldkondades, 
pidades silmas interdistsiplinaarseid ning 
uusi esilekerkivaid sektoriteüleseid 
valdkondi. Need koolitusprogrammid on 
eelkõige suunatud karjääri alustavate 
teadlaste pädevuse arendamisele ja 
laiendamisele. Koolitus keskendub peamiselt 
teaduse ja tehnikaalastele teadmistele 
üksikute teadusprojektide kaudu, mida 
täiendavad teistele asjakohastele oskustele ja 
pädevusele suunatud koolitusetapid, nt 
teadusprojektide ja -programmide juhtimine 
ja rahastamine, intellektuaalomandi õigused 
ja teadusuuringute tulemuste 
kasutusmeetodid, ettevõtlus, eetilised 
aspektid, teabevahetus ja mõju ühiskonnale.

Kõnealust meedet rakendatakse toetuse 
andmisega teaduskoolitusse kaasatud eri 
riikide või eraldiseisvate täiendavate 
asutuste võrkudele, mis valitakse välja 
konkursi korras. Toetuse saamise eeldused 
tuginevad teaduskoolitusprogrammile, mis 
vastab selgelt kindlaksmääratud 
koolitusvajadustele määratletud teadus- ja 
tehnikavaldkondades, pidades silmas 
interdistsiplinaarseid ning uusi 
esilekerkivaid sektoriteüleseid valdkondi. 
Need koolitusprogrammid on eelkõige 
suunatud karjääri alustavate teadlaste 
pädevuse arendamisele ja laiendamisele. 
Koolitus keskendub peamiselt teaduse ja 
tehnikaalastele teadmistele üksikute 
teadusprojektide kaudu, mida täiendavad 
teistele asjakohastele oskustele ja pädevusele 
suunatud koolitusetapid, nt teadusprojektide 
ja -programmide juhtimine ja rahastamine, 
intellektuaalomandi õigused ja 
teadusuuringute tulemuste kasutusmeetodid, 
ettevõtlus, eetilised aspektid, teabevahetus ja 
mõju ühiskonnale.

Or. en
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Selgitus

Tuleb säilitada võimalus, et eraldiseisev suure potentsiaaliga asutus, mis on suuteline esitama 
oma teadustegevuses Euroopa mõõdet, osaleb eraldi asutusena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 64
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Teadlaste esmane 

koolitamine” teine lõik

Kõnealust meedet rakendatakse toetuse 
andmisega teaduskoolitusse kaasatud eri 
riikide täiendavate asutuste võrkudele, mis 
valitakse välja konkursi korras. Võrgud 
peavad olema üles ehitatud ühisele 
teaduskoolitusprogrammile, mis vastab 
selgelt kindlaksmääratud koolitusvajadustele 
määratletud teadus- ja tehnikavaldkondades, 
pidades silmas interdistsiplinaarseid ning 
uusi esilekerkivaid sektoriteüleseid 
valdkondi. Need koolitusprogrammid on 
eelkõige suunatud karjääri alustavate 
teadlaste pädevuse arendamisele ja 
laiendamisele. Koolitus keskendub peamiselt 
teaduse ja tehnikaalastele teadmistele 
üksikute teadusprojektide kaudu, mida 
täiendavad teistele asjakohastele oskustele ja 
pädevusele suunatud koolitusetapid, nt 
teadusprojektide ja -programmide juhtimine 
ja rahastamine, intellektuaalomandi õigused 
ja teadusuuringute tulemuste 
kasutusmeetodid, ettevõtlus, eetilised 
aspektid, teabevahetus ja mõju ühiskonnale.

Kõnealust meedet rakendatakse toetuse 
andmisega teaduskoolitusse kaasatud eri 
riikide täiendavate asutuste võrkudele, 
sealhulgas rahvusvahelistele magistri- ja 
doktoriõppe võrkudele, mis valitakse välja 
konkursi korras. Võrgud peavad olema üles 
ehitatud ühisele teaduskoolitusprogrammile, 
mis vastab selgelt kindlaksmääratud 
koolitusvajadustele määratletud teadus- ja 
tehnikavaldkondades, pidades silmas 
interdistsiplinaarseid ning uusi 
esilekerkivaid sektoriteüleseid valdkondi. 
Need koolitusprogrammid on eelkõige 
suunatud karjääri alustavate teadlaste 
pädevuse arendamisele ja laiendamisele. 
Koolitus keskendub peamiselt teaduse ja 
tehnikaalastele teadmistele üksikute 
teadusprojektide kaudu, mida täiendavad 
teistele asjakohastele oskustele ja pädevusele 
suunatud koolitusetapid, nt teadusprojektide 
ja -programmide juhtimine ja rahastamine, 
intellektuaalomandi õigused ja 
teadusuuringute tulemuste kasutusmeetodid, 
ettevõtlus, eetilised aspektid, teabevahetus ja 
mõju ühiskonnale.

Or.  pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 65
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Teadlaste esmane 

koolitamine” viienda lõigu teine a taane (uus)
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– ülikoolide juures ajaliselt määratletud 
töökohtade loomise võimalus ettevõtetes 
töötavatele teadlastele eesmärgiga 
tugevdada koostööd akadeemiliste ja 
äriringkondade vahel ja anda teadmisi 
edasi;

Or. en

Selgitus

See suurendaks teadlaste liikuvust tööstuse/äriringkondade ja akadeemiliste ringkondade 
vahel ning edendaks teadmiste vahetust akadeemilise ja tööstusliku uurimistegevuse vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 66
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Elukestev õpe ja 

karjääri kujundamine” esimene lõik

See meede on suunatud kogenud teadlastele 
karjääri eri etappidel eesmärgiga, et
mitmekesistada nende isiklikku pädevust 
multi- või interdistsiplinaarsete oskuste 
omandamise või valdkondadevahelise 
kogemuste vahetamise teel. Eesmärk on 
aidata teadlastel saavutada ja/või tugevdada 
sõltumatut juhtivat positsiooni nt 
juhtivuurija, professori või muu juhtiva 
töötajana hariduses või ettevõtluses. Samuti 
aitab meede asuda teadlastel pärast vaheaega 
taas teadustööle ning aitab teadlastel asuda 
taas teadlaskarjääri kallale liikmesriikides 
või assotsieerunud riikides (sh oma 
päritoluriigis), pärast rahvusvahelise 
liikumise kogemust.

See meede on suunatud teadlastele karjääri 
eri etappidel eesmärgiga mitmekesistada 
nende isiklikku pädevust multi- või 
interdistsiplinaarsete oskuste omandamise 
või valdkondadevahelise kogemuste 
vahetamise teel. Eesmärk on aidata 
teadlastel saavutada ja/või tugevdada 
sõltumatut juhtivat positsiooni nt 
juhtivuurija, professori või muu juhtiva 
töötajana hariduses või ettevõtluses. Samuti 
aitab meede asuda teadlastel pärast vaheaega 
taas teadustööle ning aitab teadlastel asuda 
taas teadlaskarjääri kallale liikmesriikides 
või assotsieerunud riikides (sh oma 
päritoluriigis), pärast rahvusvahelise 
liikumise kogemust.

Or. en

Selgitus

Liiga kitsad nõudmised tekitavad ohu, et kõrvale jäetakse oskuslikud nooremad teadlased, kes 
pärast doktoriõppe läbimist oma karjääri alustavad. Oskused ja kogemused ilmnevad valiku 
käigus ning seeläbi väheneb kodifitseerimise vajadus. Ka ei ole osalemiseks vaja määratleda 
kogemust aastates, kui piisab selle täpsustamisest, et doktoriõppejärgse koolituse peab 
läbima.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 67
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „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 teadlastele, kes 
on läbinud doktoriõppejärgse koolituse.

Or. en

Selgitus

Liiga kitsad nõudmised tekitavad ohu, et kõrvale jäetakse oskuslikud nooremad teadlased, kes 
pärast doktoriõppe läbimist oma karjääri alustavad. Oskused ja kogemused ilmnevad valiku 
käigus ning seeläbi väheneb kodifitseerimise vajadus. Ka ei ole osalemiseks vaja määratleda 
kogemust aastates, kui piisab selle täpsustamisest, et doktoriõppejärgse koolituse peab 
läbima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 68
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „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 (täistööaeg või sellega 
samaväärne) uurimiskogemusega või 
doktoriõppes olevatele teadlastele. Kuna 
meede on suunatud elukestvale õppele ja 
karjääri kujundamisele, eeldatakse aga, et 
tavaliselt on teadlastel pikem kogemus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 69
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Elukestev õpe ja 

karjääri kujundamine” neljanda lõigu teine taane

– muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
asutused, kaasa arvatud suured 

– muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
asutused, kaasa arvatud suured 
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teadusasutused, kes rahastavad ja haldavad 
stipendiumiprogramme riikliku volituse 
alusel või keda on riiklikud asutused 
tunnustatud, nagu riiklikult asutatud 
eraõiguslikud agentuurid, kes osutavad 
avalikke teenuseid, heategevusasutused jne;

teadusasutused, kes rahastavad ja haldavad 
stipendiumiprogramme riikliku volituse 
alusel või keda on riiklikud asutused 
tunnustanud, nagu riiklikult asutatud 
eraõiguslikud agentuurid, kes osutavad 
avalikke teenuseid, heategevusasutused,
ettevõtted koostöös ametiasutustega jne;

Or. en

Selgitus

Kõrvale ei tohiks jätta ettevõtteid, kellel on olemas ressursid ja soov kaasrahastamise skeemis 
osaleda, kuid ei tohi lubada olukorda, kus neil on programmile otsustav mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 70
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Elukestev õpe ja 

karjääri kujundamine” neljanda lõigu kolmas a taane (uus)

tagasipöördumise nõudega stipendium 
eesmärgiga aidata teadlastel alates 
iseseisva teadlaskarjääri algusest saavutada 
sõltumatut juhtivat seisundit oma 
päritoluliikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 71
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Tööstuse ja 

akadeemiliste ringkondade partnerlus ja koostöö” esimene lõik

Selle meetme eesmärk on alustada ja 
edendada dünaamilist koostööd avalike 
teadusasutuste ja eraõiguslike ettevõtete 
(eriti SMEde) vahel pikaajaliste 
koostööprogrammide alusel, mis pakuvad 
häid võimalusi ulatuslikumaks teadmiste 
vahetuseks ja kultuuriliste erinevuste ning 
mõlemas valdkonnas vajaminevate oskuste 
paremaks mõistmiseks.

Selle meetme eesmärk on alustada ja 
edendada dünaamilist koostööd avalike 
teadusasutuste ja eraõiguslike ettevõtete 
(eriti SMEde) vahel pikaajaliste 
koostööprogrammide alusel, mis pakuvad 
häid võimalusi ulatuslikumaks teadmiste 
vahetuseks ja kultuuriliste erinevuste ning 
mõlemas valdkonnas vajaminevate oskuste 
paremaks mõistmiseks. Meede 
kujundatakse selliselt, et see ei piiraks 
osalevate teadlaste liikuvust, s.o 
piirangutega uurimistulemuste 
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avaldamisele või tööle teatud 
organisatsioonides.

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi küsimused tuleb lahendada enne tööstuse ja akadeemiliste ringkondade 
koostöö suurendamist. ELi vahendeid tuleb kasutada liidu tugevdamiseks tervikuna; seepärast 
tuleks täpsustada, et koostöökokkulepped ei tohi seada liikuvusele piiranguid, nagu näiteks 
„karantiiniperioodid”, tulevaste töökohtade vastuvõtmine või uuringutulemuste avaldamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 72
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Tööstuse ja 

akadeemiliste ringkondade partnerlus ja koostöö” teine lõik

Meedet rakendatakse paindlikult mõlemast 
sektorist vähemalt kahe eri liikmesriigi või 
assotsieerunud riigi asutuste vaheliste 
koostööprogrammide kaudu, seejuures 
toetatakse raamprogrammiga töötajate 
vahelist suhtlemist. Ühenduse toetust 
antakse ühele või mitmele järgmisele 
tegevusele:

Meedet rakendatakse paindlikult, tuginedes 
tööstuse ja akadeemiliste ringkondade 
kogemusele partnerluse osas kogu Euroopa 
Liidus, mõlemast sektorist vähemalt kahe eri 
liikmesriigi või assotsieerunud riigi asutuste 
vaheliste koostööprogrammide kaudu, 
seejuures toetatakse raamprogrammiga 
töötajate vahelist suhtlemist. Ühenduse 
toetust antakse ühele või mitmele järgmisele 
tegevusele:

Or. en

Selgitus

Enamikul ülikoolidel on juba pikaajaline koostöö tööstuse ja äriringkondadega. Kogemusi, s.t 
neid, mis puudutavad teatud võimekuse ja intellektuaalomandi õiguste reguleerimise 
vajadust, tuleks kasutada edasise tegevuse lähtealusena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 73
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade partnerlus ja koostöö” teise lõigu kolmas a taane (uus)

– meetmed piirkondlike 
teadusuuringukesksete rühmitiste arengu 
tugevdamiseks;
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Or. en

Selgitus

Oluline meede teadus- ja arendustegevuse tugevdamiseks VKEdes on teadlikud jõupingutused 
piirkondades, kus ülikoolide lähiringkondades võib leida piirkondlikke rühmitisi. Sageli 
osutub rühmitistele suunatud strateegia edukamaks kui tavapärane lähenemine, mis tugineb 
tegevuste tutvustamisel eraldi väikestele ettevõtetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 74
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „Rahvusvaheline 

mõõde” esimene lõik

Kuna rahvusvaheline mõõde on Euroopa 
teadus- ja arendustegevuse inimressursside 
oluline komponent, kehtestatakse 
erimeetmed Euroopa teadlaste karjääri 
kujundamiseks ja rahvusvahelise koostöö 
tugevdamiseks.

Kuna rahvusvaheline mõõde on Euroopa 
teadus- ja arendustegevuse inimressursside 
oluline komponent, kehtestatakse 
erimeetmed Euroopa teadlaste karjääri 
kujundamiseks ja riiklikul või piirkondlikul 
tasandil rahvusvahelise koostöö 
tugevdamiseks.

Or. fr

Selgitus

Ettepanekul liikuvuse programmide kaasrahastamise kohta võib olla võimendav mõju, mis 
võimaldab arvestada karjääri alustavate teadlaste ja suuremate kogemustega teadlaste 
erinevate vajadustega. Piirkonnad on teadlaste liikuvuse peamised tegurid ning neid tuleks 
seetõttu käesoleval juhul mainida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 75
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „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 
omandamiseks;

i) stipendiumid (Euroopa Liitu 
tagasipöördumise kohustusega) kogenud 
teadlastele teadustegevuseks väljaspool 
Euroopat elukestva õppe ja kogemuste 
vahetamise raames uute oskuste ja teadmiste 
omandamiseks; teadlastele, kes ei saa 
pöörduda tagasi algsesse asutusse, võib 
pakkuda abi ühe aasta palgakulude 
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katmise teel;

Or. en

Selgitus

Et tõsta asutuste huvi programmi vastu, peavad neile esitatavad nõuded olema realistlikud. Ei 
ole õigustatud nõue, et ülikoolid peavad tööle tagasi võtma pikka aega välismaal viibinud 
teadlase, isegi kui ta oli seal stipendiumiprogrammiga. Põhimõte on see, et teadlased 
pöörduksid oma oskustega tagasi Euroopasse; isegi kui nad pöörduvad tagasi mõnesse teise 
asutusse, on see eesmärk täidetud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Muudatusettepanek 76
Lisa alljaotise „Eetilised aspektid” alapealkirja „Meetmed” alajaotuse „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 
omandamiseks;

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

Or. it

Selgitus

Teadlastel ei peaks olema kohustust pöörduda tagasi kodumaale, vaid neil võiks olla 
võimalus jätkata enne kojupöördumist tööd muus Euroopa Liidu liikmesriigis.


