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parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus , milles käsitletakse Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete 
kaudu rakendatavat eriprogrammi
(KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0439)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 166, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0380/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1 a (uus)

1a) Tähelepanu tuleks pöörata asjaolule, 
et riiklikult rahastatav teadustöö tuleb 
suunata eelkõige avalike vajaduste ja 
prioriteetide suunas ja püüelda üksteise 
täiendamise poole erasektori poolt 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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rahastatava teadustööga.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4

4) Kõnealuse eriprogrammi abil tuleks 
rakendada Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmeid. Rakendades kõnealust 
eriprogrammi vastavalt selle ülesandele, 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
pöörama erilist tähelepanu Euroopa Liidule 
murettekitavatele võtmeküsimustele: 
heaolu teadmistepõhises ühiskonnas, 
solidaarsus ja ressursside vastutustundlik 
juhtimine, julgeolek ja vabadus ning 
Euroopa kui maailmapartner. 

4) Kõnealuse eriprogrammi abil tuleks 
rakendada Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmeid. Rakendades kõnealust 
eriprogrammi vastavalt selle ülesandele, 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
pöörama erilist tähelepanu Euroopa Liidule 
murettekitavatele võtmeküsimustele:
heaolu ja sotsiaalne heaolu
teadmistepõhises ühiskonnas, solidaarsus, 
jätkusuutlikkus ja ressursside 
vastutustundlik juhtimine, julgeolek ja 
vabadus ning Euroopa kui maailmapartner.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4 a (uus)

 4a) Ühenduse abi ei anta ühelegi 
teaduslikule uurimistegevusele, mis 
stimuleerivad naiste ekspluateerimist ja 
nende kehade kaubanduslikule alusele 
seadmist munarakkude kui loodete, loote 
tüvirakkude ja loote tüvirakkude kogumi 
tootmise varustamiseks ”toormaterjaliga”.
ELi rahastamine nimetatud valdkonnas 
tuleks koondada alternatiividele, nagu 
keha tüvirakkude ja nabaväädi 
tüvirakkude uurimisele, mis on kõikides 
liikmesriikides heaks kiidetud ja mille 
tulemuseks on juba patsientide edukas 
ravi.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 4 b (uus)

. 4b) Euroopa Parlament rõhutab ÜRO 
peaassamblee 8. märtsi 2005. aasta 
resolutsiooni (A/RES/59/280), mis viitab 
selgesõnaliselt vajadusele ära hoida 
terviseriske ja naiste ekspluateerimist, 
põhjal inimkloonimisele mis tahes ELi 
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programmi raames toetuse andmise ja 
rahastamise välistamise tähtsust.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 9

9) Kõnealuse programmi raames 
teostatavate teadusuuringute käigus tuleks 
järgida olulisi eetikapõhimõtteid, 
sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud põhimõtteid. 

9) Kõnealuse programmi raames 
teostatavate teadusuuringute käigus tuleks 
järgida olulisi eetikapõhimõtteid, nagu 
sätestatud Euroopa Ülemkogu Göteborgi 
soovitustes, sealhulgas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ja Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioonis sätestatud põhimõtteid, 
ning nagu meenutatud Euroopa 
Parlamendi 10. märtsi 2005. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb inimese 
munarakkudega kauplemist1.

____________________________

1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 251.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 10

10) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama täiendavate vahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil; 
sealhulgas osalemine raamprogrammi 
kaudsete meetmete võtmises, kolmanda 
osapoole töö ja vähemal määral 
intellektuaalomandi kasutamine.

10) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama täiendavate vahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil; 
sealhulgas osalemine raamprogrammi
kaudsete meetmete võtmises, kolmanda 
osapoole töö ja vähemal määral 
intellektuaalomandi kasutamine, samal 
ajal parandada teadmistevoolu.

Selgitus

See on kooskõlas sellega, mida komisjon ise väidab leheküljel 2.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 13

13) Komisjon peaks õigel ajal korraldama 
käesoleva programmiga hõlmatud 
valdkondade tegevuse sõltumatu 
hindamise.

13) Komisjon peaks õigel ajal korraldama 
käesoleva programmiga hõlmatud 
valdkondade tegevuse sõltumatu 
hindamise, mis sisaldaks keskkonda, 
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sotsiaalset, tervislikku ja loomade heaolu 
puudutavaid kriteeriume.

Selgitus

Loomade kaitset ja heaolu käsitlev lepingule lisatud protokoll nõuab, et ühendus pööraks 
ühenduse poliitikate, sealhulgas teadustöö, sõnastamisel ja rakendamisel täielikult 
tähelepanu loomade heaolunõuetele.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõige 2

2. Kõnealuse programmi raames ei 
rahastata järgmisi teadusuuringute 
valdkondi:

2. Kõnealuse programmi raames ei 
rahastata järgmisi teadusuuringute 
valdkondi:

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine,

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, 

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

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

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 
sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil.

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 
sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil,
– eluvorme kaubanduslikule alusele 
seadvad teadusuuringud.

Muudatusettepanek 9
Lisa jao 2 teine taane

– keskendudes teemadele, mis on 
ühiskonnale tähtsad, vajavad 
teadusuuringuid ja on ka ühenduse 
seisukohast olulised; 

– keskendudes teemadele, mis on 
ühiskonnale tähtsad, vajavad 
teadusuuringuid ja on ka ühenduse 
seisukohast olulised, erilise rõhuasetusega 
interdistsiplinaarsusele ja ühistööle 
loodus- ja sotsiaalteaduste ekspertide 
vahel;

Muudatusettepanek 10
Lisa jao 2 kolmas taane
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– arendades partnerlust liikmesriikide 
uurimiskeskuste, ülikoolide, tööstusharude, 
ametiasutuste ja reguleerivate asutustega 
ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega;

– arendades partnerlust liikmesriikide 
uurimiskeskuste, ülikoolide, tööstusharude, 
ametiasutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, ja reguleerivate 
asutustega ning kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega;

Selgitus

Partnerluste arendamine kodanikuühiskonna organisatsioonidega on oluline ja seda tuleks 
rõhutada kui teaduse ja ühiskonna vahelise dialoogi parendamise vahendit.

Muudatusettepanek 11
Lisa jao 2 kolmas taane a (uus)

- intensiivistades koostööd teiste Euroopa 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendiga; 

Selgitus

Käesoleva põhimõtte suhtes leppis kokku 13. septembri 2002. aasta kokku konkurentsivõime 
nõukogu (vt komisjoni ametlik teadaanne, ELi konkurentsivõime nõukogu Brüsselis 13. 
septembril 2002 peetud koosoleku 2451 protokolli lisa (12S23/02ADD1rev1, 21 okt. 2002) ja 
Euroopa Parlamendi ning Teadusuuringute Ühiskeskuse vaheline ühine töörühm on töödega 
taas alustanud ja käivitanud uue korraliste koosolekute tsükli.

Muudatusettepanek 12
Lisa jao 2 lõige 3

Seda lähenemist iseloomustab peamiselt 
teadmiste levitamine mitmesugustele selle 
protsessiga seotud sidusrühmadele. 
Tegeletakse ka õigusaktide rakendamise ja 
järelevalve toetamise ning parimate tavade 
levitamisega ELi 25 liikmesriigis, 
kandidaat- ja naaberriikides.

Seda lähenemist iseloomustab peamiselt 
teadmiste levitamine mitmesugustele selle 
protsessiga seotud sidusrühmadele. Sellega 
seoses julgustatakse teaduse ja ühiskonna 
vahelist dialoogi. Tegeletakse ka 
õigusaktide rakendamise ja järelevalve 
toetamise ning parimate tavade 
levitamisega ELi 25 liikmesriigis, 
kandidaat- ja naaberriikides.

Selgitus

Teaduse ja ühiskonna vaheline dialoog on tähtis reageerimaks teaduse usaldamise kriisile ja 
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vältimaks mõnede teadustoodete kõrvaleheitmist kodanike poolt (vt näiteks geneetiliselt 
muundatud organismid).

Muudatusettepanek 13
Lisa jao 2 lõige 6

ELi välissuhted ja julgeolekupoliitika 
esitavad 7. raamprogrammi rakendamise 
ajal Teadusuuringute Ühiskeskusele uusi 
nõudeid. Neid töövaldkondi toetavad kiirelt 
reageerivad asutusesisesed ja turvalised 
info-/analüüsisüsteemid. Samamoodi 
laiendatakse käesoleva programmi puhul 
Teadusuuringute Ühiskeskuse töö üleilmset 
ja rahvusvahelist ulatust.

ELi välissuhted ja julgeolekupoliitika 
esitavad 7. raamprogrammi rakendamise 
ajal Teadusuuringute Ühiskeskusele uusi 
nõudeid. Neid töövaldkondi toetavad kiirelt 
reageerivad asutusesisesed ja turvalised 
info-/analüüsisüsteemid. Erilist tähelepanu 
pööratakse Euroopa naabruspoliitikale 
antavale teadustoetusele. Samamoodi 
laiendatakse käesoleva programmi puhul 
Teadusuuringute Ühiskeskuse töö üleilmset 
ja rahvusvahelist ulatust.

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskus toetab ELi poliitikat.

Muudatusettepanek 14
Lisa jao 2 lõige 8

Teadusuuringute Ühiskeskus tegeleb 
sellega, et asjakohased üleeuroopalise 
teadustöö tulemused leiaksid parema 
kasutuse, kui see on vastava poliitika 
toetamiseks vajalik. Seda tehes suurendab 
ta teadmisteühiskonnast tulenevat kasu.

Teadusuuringute Ühiskeskus tegeleb 
sellega, et asjakohased üleeuroopalise 
teadustöö tulemusi levitataks paremini ja et 
need leiaksid parema kasutuse, kui see on 
vastava poliitika toetamiseks vajalik. Seda 
tehes suurendab ta teadmisteühiskonnast 
tulenevat kasu.

Selgitus

Teadmistel peab olema võimalik levida, et neid neid uuendustegevusse üle kanda.

Muudatusettepanek 15
Lisa jao 3 punkti 3.1 pealkiri 

Esimene poliitikavaldkond: jõukus 
teadmistepõhises ühiskonnas

Esimene poliitikavaldkond: jõukus ja 
heaolu teadmistepõhises ühiskonnas
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Muudatusettepanek 16
Lisa jao 3 punkti 3.1.1 lõige 6 

Lissaboni kasvu- ja töökohtade kava 
toetatakse otsese kvantitatiivse 
sotsiaalmajandusliku analüüsiga – ka 
parema seadusandluse põhimõttega seoses 
– mitmetes poliitikavaldkondades, nagu 
makromajanduslik stabiilsus ja kasv, 
finantsteenused, Lissaboni strateegias 
sisalduvad konkurentsivõime, elukestva 
õppe ja inimkapitali aspektid, 
põllumajandus, kliimamuutus, säästvad 
energia- ja transpordisüsteemid. 
Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 
paremini mõista hariduse pakkumise ja 
teadmisteühiskonna vajaduste vahelist 
suhet, hariduse võrdset kättesaadavust 
mõjutavaid tegureid ning 
haridusressursside tõhusa kasutamise 
saavutamise viise.

Lissaboni kasvu- ja töökohtade kava 
toetatakse otsese kvantitatiivse 
sotsiaalmajandusliku analüüsiga – ka 
parema seadusandluse põhimõttega seoses 
– mitmetes poliitikavaldkondades, nagu 
makromajanduslik stabiilsus ja kasv, 
finantsteenused, Lissaboni strateegias 
sisalduvad konkurentsivõime, elukestva 
õppe ja inimkapitali aspektid, 
põllumajandus, kliimamuutus, säästvad 
energia- ja transpordisüsteemid. 
Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 
paremini mõista hariduse pakkumise ja 
teadmisteühiskonna vajaduste vahelist 
suhet, teadmiste liikumist, hariduse võrdset 
kättesaadavust mõjutavaid tegureid ning 
haridusressursside tõhusa kasutamise 
saavutamise viise, muuhulgas viitega 
avatud lähtetekstiga tarkvarale.

Selgitus

Teadmiste üleilmastumise tõttu on hädavajalik mõista teadmiste levitamise mehhanisme.

Muudatusettepanek 17
Lisa jao 3 punkti 3.1.3 lõike 1 esimene taane

– tagada säästva energia võrdlussüsteem, 
mis annab ELi poliitika vajadusi 
arvestades teaduslik-tehnilisi eriteadmisi 
tehnoloogilise innovatsiooni ja 
evolutsiooni kohta (kõik energiaallikad);

– tagada säästva energia võrdlussüsteem, 
mis annab ELi poliitika vajadusi 
arvestades teaduslik-tehnilisi eriteadmisi 
tehnoloogilise innovatsiooni ja 
evolutsiooni kohta (kõik energiaallikad ja 
energia lõpptarbimise kasutegur);

Muudatusettepanek 18
Lisa jao 3 punkti 3.1.3 lõike 1 kolmas taane

– anda Euroopale teavet energiavarude 
jätkuvuse kohta.

–anda Euroopale teavet energiavarude 
jätkuvuse ja taastuvate energiaallikate 
kättesaadavuse kohta.
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Muudatusettepanek 19
Lisa jao 3 punkti 3.1.3 lõike 2 kolmas taane

– sotsiaalne mõõde, sealhulgas sellised 
tegevused nagu ruumiline planeerimine, 
mõju tervisele ja teadlikkuse 
suurendamine. Jõupingutused on suunatud 
ka õhu-, maismaa- ja meretranspordi 
ohutuse ning julgeoleku suurendamisele.

– sotsiaalne mõõde, sealhulgas sellised 
tegevused nagu ruumiline, arhitektuuriline 
ja linnaplaneerimine, mõju tervisele ja 
teadlikkuse suurendamine. Jõupingutused 
on suunatud ka õhu-, maismaa- ja 
meretranspordi jätkusuutlikkuse ,ohutuse
ning julgeoleku suurendamisele.

Muudatusettepanek 20
Lisa jao 3, punkt 3.1.4

Teadusuuringute Ühiskeskus toetab 
infoühiskonna tehnoloogiapõhimõtete ja -
vahendite formuleerimist, andes 
teadmisteühiskonnaga seotud tulevikku 
vaatavaid analüüse ja strateegiaid välja 
töötades oma panuse Euroopa 
konkurentsivõimelise teadmisteühiskonna 
loomisesse. Tähelepanu keskmes on kasv, 
solidaarsus, hõlvamine ja säästvus. 
Teadusuuringute Ühiskeskus annab oma 
panuse ka nende ELi põhimõtete 
rakendamisse, mis on infoühiskonna 
tehnoloogiate arenguga tihedalt seotud või 
mis saavad nendest suurt kasu. See sisaldab 
äritegevuse, tervishoiu, inimeste 
julgeoleku, õppe, valitsuse ja keskkonna 
veebipõhiseid rakendusi, samuti uuenduste 
potentsiaali kindlaksmääramist Euroopa 
üldiste kasvu-, integratsiooni- ja 
elukvaliteedi strateegiate elluviimisel. 

Teadusuuringute Ühiskeskus toetab 
infoühiskonna tehnoloogiapõhimõtete ja -
vahendite formuleerimist, andes 
teadmisteühiskonnaga seotud tulevikku
vaatavaid analüüse ja strateegiaid, töötades
välja oma panuse Euroopa 
konkurentsivõimelise teadmisteühiskonna, 
mis keskendub vabale ja avatud 
lähtetekstiga tarkvarale, loomisesse.
Tähelepanu keskmes on kasv, solidaarsus, 
sotsiaalne hõlvamine ja säästvus.
Teadusuuringute Ühiskeskus annab oma 
panuse ka nende ELi põhimõtete 
rakendamisse, mis on infoühiskonna 
tehnoloogiate arenguga tihedalt seotud või 
mis saavad nendest suurt kasu. 
Teadusuuringute Ühiskeskus viib läbi ka 
intellektuaalomandi süsteemide kasvule ja 
konkurentsivõimele avaldatava mõju 
hindamist ning toetab digitaalajastu 
teadmistevoo mehhanismide arengu 
toetamist.
See sisaldab äritegevuse, tervishoiu, 
inimeste julgeoleku, õppe, valitsuse ja 
keskkonna veebipõhiseid rakendusi, samuti 
uuenduste potentsiaali kindlaksmääramist 
Euroopa üldiste kasvu-, integratsiooni- ja 
elukvaliteedi strateegiate elluviimisel. 
Teadusuuringute Ühiskeskuse eesmärk 
on parandada puudega inimeste 
juurdepääsu teadmistepõhisele 
ühiskonnale.

Teadusuuringute Ühiskeskus teeb tööd
vastastikuseks lähenemiseks infoühiskonna 

Teadusuuringute Ühiskeskus teeb tööd 
vastastikuseks lähenemiseks infoühiskonna 
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tehnoloogiate valdkonnas, eesmärgiga 
hinnata ühiskonnale avalduda võivat mõju 
konkurentsivõime, eraelu puutumatuse, 
omandiõiguse ja sotsiaalse integratsiooni 
vallas. Lähenemist püütakse saavutada
tervishoiu (biosensorid, nanotehnoloogia ja 
kognitiivsed teadused), julgeoleku 
(sensorid, avalik julgeolek ja inimeste 
usaldusväärsus) ning keskkonna 
(seiretehnoloogiad ja säästev 
keskkonnajuhtimine) valdkonnas. 

tehnoloogiate valdkonnas, eesmärgiga 
hinnata ühiskonnale avalduda võivat mõju 
konkurentsivõime, eraelu puutumatuse, 
eetika, omandiõiguse ja sotsiaalse 
integratsiooni vallas. Lähenemist 
kaalutakse tervishoiu (biosensorid, 
nanotehnoloogia ja kognitiivsed teadused), 
julgeoleku (sensorid, avalik julgeolek ja 
inimeste usaldusväärsus) ning keskkonna 
(seiretehnoloogiad ja säästev 
keskkonnajuhtimine) valdkonnas koos 
potentsiaalsete sotsiaalsete, keskkonna- ja 
tervisemõjude hindamisega.

Selgitus

Sotsiaallingvistiline ühtekuuluvus teise lingvistilise versiooniga

Muudatusettepanek 21
Lisa jao 3 punkti 3.1.5 lõige 1

Bioteadused ja biotehnoloogia on seotud 
paljude poliitikavaldkondadega, mille 
puhul nad saavad oluliselt kaasa aidata 
Lissaboni eesmärkide saavutamisele. Seda 
potentsiaali tunnustatakse laialdaselt 
tervishoiu-, põllumajandus-, toiduainete, 
keskkonna- ja muudes sektorites, kus 
toimub rakenduste kiire väljatöötamine. 
Võrdlusmaterjali ja tunnustatud meetodite 
väljatöötamine nõuab juurdepääsu suurele 
hulgale uutele biotehnoloogilistele 
vahenditele ja nende kontrollimist. 
Teadusuuringute Ühiskeskus suurendab 
õigusloome ja regulatsioonidega seoses 
oma pädevust selles valdkonnas.

Bioteadused ja biotehnoloogia on seotud 
paljude poliitikavaldkondadega, mille 
puhul nad saavad oluliselt kaasa aidata ELi
eesmärkide saavutamisele. Seda 
potentsiaali tunnustatakse laialdaselt 
tervishoiu-, põllumajandus-, toiduainete, 
keskkonna- ja muudes sektorites, kus 
toimub rakenduste kiire väljatöötamine.
Võrdlusmaterjali ja tunnustatud meetodite 
väljatöötamine nõuab juurdepääsu suurele 
hulgale uutele biotehnoloogilistele 
vahenditele ja nende kontrollimist. 
Teadusuuringute Ühiskeskus suurendab 
õigusloome ja regulatsioonidega seoses 
oma pädevust selles valdkonnas.

</Amend>

Muudatusettepanek 22
Lisa jao 3 punkti 3.1.5 lõige 2

Edasist õigusloomet toetades korraldab 
Teadusuuringute Ühiskeskus uuringuid 
eelkõige biotehnoloogia ja bioteaduste 
valitud rakenduste sotsiaalmajandusliku 
mõju kohta. Teadusuuringute Ühiskeskus 

Edasist õigusloomet toetades korraldab 
Teadusuuringute Ühiskeskus uuringuid 
eelkõige biotehnoloogia ja bioteaduste 
valitud rakenduste sotsiaalmajandusliku 
mõju kohta. Teadusuuringute Ühiskeskus 
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aitab ühendatud jõupingutustega nano-
biotehnoloogia, füüsika, bioloogia ja 
keemia valdkonnas rakendatud 
avastamismeetoditega seoses kaasa 
keskkonna ja tervishoiu seire, (öko-
)toksikoloogia uuringute, toidu kontrolli ja 
ohutuse uute strateegiate ja tehnoloogiate 
väljatöötamisele.

aitab ühendatud jõupingutustega nano-
biotehnoloogia, füüsika, bioloogia ja 
keemia valdkonnas rakendatud 
avastamismeetoditega seoses kaasa 
keskkonna ja tervishoiu seire, (öko-
)toksikoloogia ja epidemioloogia
uuringute, toidukontrolli ja -ohutuse uute 
strateegiate ja tehnoloogiate 
väljatöötamisele. See taotlus juhindub 
ettevaatuspõhimõtte selgest kohaldamisest 
eraelu puutumatuse ja eetika suhtes.

Muudatusettepanek 23
Lisa jao 3 punkti 3.1.5 lõike 3 punkti 1 esimene taane

– geenitestide kvaliteedi tagamise 
vahendite väljatöötamine; 

– geenitestide kvaliteedi tagamise 
vahendite väljatöötamine ja kontrollimised 
tagamaks piisavat sotsiaalset rakendamist;

Muudatusettepanek 24
Lisa jao 3 punkti 3.1.5 lõike 3 punkti 2 esimene taane

– Tulevikku vaatavad uuringud 
biotehnoloogia uute rakenduste kohta 
toiduainete tootmisel (nt funktsionaalne 
toit, kloonitud põllumajandusloomad ja 
geneetiliselt muundatud põllukultuuride 
viljelus ravimite valmistamise eesmärgil);

–Tulevikku vaatavad uuringud 
biotehnoloogia uute rakenduste 
potentsiaalsete mõjude kohta toiduainete 
tootmisel (nt funktsionaalne toit, kloonitud 
põllumajandusloomad ja geneetiliselt 
muundatud põllukultuuride viljelus 
ravimite valmistamise eesmärgil);

Muudatusettepanek 25
Lisa jao 3 punkti 3.2.1 lõike 1 teine taane

– Keskkond: heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste hindamine ning 
põllumajanduse keskkonnameetmete 
poolt mulla ja vee seisundile, 
bioloogilisele mitmekesisusele ning 
Euroopa maastikele avaldatud mõju ja 
mõjususe uurimine. Näitajate ja 
ruumiliste mudelite väljatöötamise kaudu 
põllumajandus-, maaelu arengu ja 
regionaalpoliitika vaheliste seoste ning 
nende poolt Euroopa maakasutuse 
muutumisele avaldatud mõju 

– Keskkond: heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste hindamine ning 
põllumajanduse keskkonnameetmete 
poolt mulla ja vee seisundile, 
bioloogilisele mitmekesisusele ning 
Euroopa maastikele avaldatud mõju ja 
mõjususe uurimine. Näitajate ja 
ruumiliste mudelite väljatöötamise kaudu 
põllumajandus-, maaelu arengu ja 
regionaalpoliitika vaheliste seoste ning 
nende poolt Euroopa maakasutuse 
muutumisele avaldatud mõju 
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analüüsimine. Maaelu arengu 
programmide rakendamise piirkondlike 
strateegiate väljatöötamise toetamine. 
Kliimamuutuse põllumajandusele 
avalduva mõju hindamine 
kohandamismeetmeid silmas pidades. 
Energeetiliste põllukultuuridega ja 
põllumajandusjäätmetest energia 
tootmisega oma panuse andmine 
kasvuhoonegaasi heidete vähendamisse.

analüüsimine. Mahe- ja ökopuhta 
põllumajanduse edendamise meetmete 
hindamine. Maaelu arengu programmide 
rakendamise piirkondlike strateegiate 
väljatöötamise toetamine. Kliimamuutuse 
põllumajandusele avalduva mõju 
hindamine kohandamismeetmeid silmas 
pidades. Energeetiliste põllukultuuridega 
ja põllumajandusjäätmetest energia 
tootmisega oma panuse andmine 
kasvuhoonegaasi heidete vähendamisse.

Muudatusettepanek 26
Lisa jao 3 punkti 3.2.1 lõike 1 kolmas taane

– Tootja/tarbija: poliitika strateegiline 
analüüs järgmistes valdkondades: ühise 
põllumajanduspoliitika reformi mõju 
põllumajandustootmise säästvusele; 
põllumajanduse valmidus reageerida 
tarbijate nõudmistele: toidu 
iseloomustamine ja kontroll, 
turustusahela kvaliteedi tagamise ja 
sertifitseerimise süsteemide mõju ning 
keskkonna- ja loomade heaolu standardite 
järgimise valmidus; Euroopa peamiste 
põllumajandustoorainete prognoosimine 
ja poliitika mõju analüüs, pidades silmas 
selliseid näitajaid nagu tootmine, 
maailmaturg, hinnad, sissetulek ja tarbija 
heaolu; kaubanduspoliitikas ja maailma 
tooraineturgudel toimuvate muutuste 
mõju; põllumajanduspoliitika osa maaelu 
arengus koostoimes muude poliitikatega. 
Erilist tähelepanu pööratakse ühise 
põllumajanduspoliitika reformi mõjule 
uutes liikmesriikides ja kandidaatriikides.

– Tootja/tarbija: poliitika strateegiline 
analüüs järgmistes valdkondades: ühise 
põllumajanduspoliitika reformi mõju 
põllumajandustootmise säästvusele; 
põllumajanduse valmidus reageerida 
tarbijate nõudmistele: toidu 
iseloomustamine ja kontroll, 
turustusahela kvaliteedi tagamise ja 
sertifitseerimise süsteemide mõju ning 
keskkonna- ja loomade heaolu standardite 
järgimise valmidus; Euroopa peamiste 
põllumajandustoorainete prognoosimine 
ja poliitika mõju analüüs, pidades silmas 
selliseid näitajaid nagu tootmine, 
maailmaturg, hinnad, sissetulek ja tarbija 
heaolu; kaubanduspoliitikas ja maailma 
tooraineturgudel toimuvate muutuste 
mõju; põllumajanduspoliitika osa maaelu 
arengus koostoimes muude poliitikatega. 
Erilist tähelepanu pööratakse ühise 
põllumajanduspoliitika reformi mõjule 
uutes liikmesriikides ja kandidaatriikides 
ning mitmeotstarbelistele maaelu 
arengukavadele ja nende tõhususele.

Muudatusettepanek 27
Lisa jao 3 punkti 3.2.1 lõige 2

Ühise kalanduspoliitika eesmärke püütakse 
saavutada teaduslike andmete kvaliteedi ja 
ajakohasuse parandamise ning 
juhtimisotsuste majandusliku ja sotsiaalse 

Ühise kalanduspoliitika eesmärke püütakse 
saavutada teaduslike andmete kvaliteedi ja 
ajakohasuse parandamise ning 
juhtimisotsuste majandusliku ja sotsiaalse 
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mõju hindamise korra väljatöötamisega. 
Õigusrikkumiste tuvastamiseks kasutatakse 
uusi tehnoloogiaid, sealhulgas DNA 
analüüsil põhinevat kala päritolu 
tuvastamist. Tähelepanu pööratakse 
sidusrühmade osalust soodustavatele 
meetoditele. Kooskõlas ELi areneva 
merepoliitikaga laiendatakse kalanduse 
jaoks väljatöötatud teenuseid – nagu 
laevade kaugseire ja elektrooniline 
aruandlus – kaubalaevade 
identifitseerimisele. Hinnatakse kasvava 
vesiviljelussektori mõju.

mõju hindamise korra väljatöötamisega. 
Õigusrikkumiste tuvastamiseks kasutatakse 
uusi tehnoloogiaid, sealhulgas DNA 
analüüsil põhinevat kala päritolu 
tuvastamist. Tähelepanu pööratakse 
sidusrühmade osalust soodustavatele 
meetoditele. Kooskõlas ELi areneva 
merepoliitikaga laiendatakse kalanduse 
jaoks väljatöötatud teenuseid – nagu 
laevade kaugseire ja elektrooniline 
aruandlus – kaubalaevade 
identifitseerimisele. Hinnatakse kasvava 
vesiviljelussektori mõju, sealhulgas 
keskkonna, sotsiaalselt ja tervise 
seisukohalt.

Muudatusettepanek 28
Lisa jao 3 punkti 3.2.2 lõike 2 kuues taane

– Struktuuri- ja ühtekuuluvusprogrammide 
mõju analüüs ning piirkondliku ja linna 
tasandi näitajate kaudu ELi 
regionaalpoliitika määratlemise ja 
hindamise toetamine.

– Struktuuri- ja ühtekuuluvusprogrammide 
mõju analüüs ning piirkondliku ja linna 
tasandi näitajate kaudu ELi 
regionaalpoliitika, naabruspoliitika ja selle 
tegevuskavade määratlemise ja hindamise 
toetamine.

Muudatusettepanek 29
Lisa jao 3 punkti 3.2.3 esimene taane a (uus)

– Biotehnoloogiliste ravimite ja 
kemikaalide toksilisuse prognoosimise 
jaoks in vitro rakukultuuride, kõrge 
tootlikkusega tehnikate ja 
toksikogenoomika abil loomsete katsete 
täiustamise, vähendamise ja asendamise 
edasiarendatud meetodite 
väljaarendamine ja valideerimine;

Selgitus
Vt raportööri seletuskiri

Muudatusettepanek 30
Lisa jao 3 punkti 3.2.3 teine taane

– hinnates katsete, bioseire, 
toksikogenoomiliste analüüside, 

– hinnates katsete, bioseire, 
toksikogenoomiliste ja epidemoloogiliste
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arvutusmeetodite ja analüütiliste vahendite 
abil mõjusid tervisele.

analüüside, arvutusmeetodite ja 
analüütiliste vahendite abil mõjusid 
tervisele;

Muudatusettepanek 31
Lisa jao 3 punkti 3.2.3 kolmas taane a (uus)

– Kolmel teguril põhinevad 
terviseanalüüsid: (i) sündroomid ja 
kroonilised avaldumised, (ii) vastastikune 
mõju toksiliste ainete ja ainete segudega 
(iii)geneetiliste polümorfismide ja 
immunoloogiakatsete analüüs, sealhulgas 
rakkude muundamise ja lümfotsüütide 
aktiveerimise katsed

Selgitus

Keskkonnatervishoid erineb töötervishoiust selles mõttes, et kokkupuuted ainete annustega, 
mis kutsuvad esile mürgistuse võivad olla nõrgad, kuid on püsivad; nimetatud valdkond 
nõuab seega nõuetekohaseid analüüsivahendeid: analüüs hõlmab kolme osa ning võimaldab 
võtta arvesse üksikisikute erinevat geneetilist profiili, mis teeb teatavad üksikisikud teistest 
teatavate toksilist ainete suhtes tundlikemaks.

Muudatusettepanek 32
Lisa jao 3 punkti 3.3.1 lõike 2 neljas taane

– piiride julgeolekut ja korraldust 
biomeetriliste sensorite standardite ja 
katsetamise, salakaubaveo avastamise 
süsteemide ning migratsioonivoogude 
järelevalve kaudu;

– piiride julgeolekut ja korraldust 
biomeetriliste sensorite standardite ja 
katsetamise, salakaubaveo avastamise 
süsteemide ning migratsioonivoogude 
järelevalve kaudu, eriti mis puudutab 
inimõiguste rikkumiste ärahoidmist;

Selgitus

Inimkaubanduse tulemuseks on inimste põhiõiguste jõhker rikkumine.

Muudatusettepanek 33
Lisa jao 3 punkti 3.3.3 lõike 2 taane 6 a (uus)

– Biotehnoloogiliste ravimite ja 
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kemikaalide toksilisuse prognoosimise 
jaoks in vitro rakukultuuride, kõrge 
tootlikkusega tehnikate ja 
toksikogenoomika abil loomsete katsete 
täiustamise, vähendamise ja asendamise 
edasiarendatud meetodite 
väljaarendamine ja valideerimine;

Muudatusettepanek 34
Lisa jao 3 punkti 3.4 lõige 1

Teadusuuringute Ühiskeskus toetab ELi 
otsuste kujundamist välissuhete 
raamistikus (arengukoostöö, kaubandus ja 
kriisidele reageerimise vahendid, 
sealhulgas stabiilsuse ja humanitaarabi 
vahendid).

Teadusuuringute Ühiskeskus toetab ELi 
otsuste kujundamist välissuhete 
raamistikus (arengukoostöö, kaubandus ja 
kriisidele reageerimise ning konfliktide 
rahumeelse lahendamise vahendid, 
sealhulgas stabiilsuse ja humanitaarabi 
vahendid).

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskuse eesmärk on ka ELi poliitika toetamine.

Muudatusettepanek 35
Lisa jao 3 punkti 3.4.2 lõige 4

Tugevdatakse koostööd olulisemate 
organisatsioonidega (FAO, EUMETSAT, 
maailma toiduabi programm, ESA GMES-
GMFS).

Tugevdatakse koostööd olulisemate 
organisatsioonidega (UNEP, FAO, 
EUMETSAT, maailma toiduabi programm, 
ESA GMES-GMFS).

Selgitus

ÜRO keskkonnaprogramm on üks tähtsam rahvusvaheline organistatsioon.

Muudatusettepanek 36
Lisa jao 3 punkti 3.4 alapealkirja "Eetilised aspektid" lõik 1

Selle konkreetse programmi ja sellest 
tulenevate teadusuuringute elluviimisel 
tuleb austada eetika põhiprintsiipe. Siia 
kuuluvad muu hulgas ELi põhiõiguste 

Selle konkreetse programmi ja sellest 
tulenevate teadusuuringute elluviimisel 
tuleb austada ja arvesse võtta eetika 
põhiprintsiipe. Siia kuuluvad muu hulgas 
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hartas kajastatud põhimõtted, sealhulgas: 
inimväärikuse, inimelu ning isikuandmete 
kaitse ja eraelu puutumatus, samuti 
loomade ja keskkonna kaitse vastavalt 
ühenduse õigusele ning asjaomaste 
rahvusvaheliste konventsioonide ja 
tegevusjuhendite viimastele 
redaktsioonidele, nt Helsinki deklaratsioon, 
Oviedos 4. aprillil 1997 sõlmitud Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioon ja selle lisaprotokollid, ÜRO 
lapse õiguste konventsioon, UNESCOs 
vastu võetud inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
vastavad resolutsioonid.

ELi põhiõiguste hartas kajastatud 
põhimõtted, sealhulgas: inimväärikuse, 
inimelu ning isikuandmete kaitse ja eraelu 
puutumatus, samuti loomade ja keskkonna 
kaitse vastavalt ühenduse õigusele ning 
asjaomaste rahvusvaheliste 
konventsioonide ja tegevusjuhendite 
viimastele redaktsioonidele, nt Helsinki 
deklaratsioon, Oviedos 4. aprillil 1997 
sõlmitud Euroopa Nõukogu inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsioon ja selle 
lisaprotokollid, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCOs vastu võetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
vastavad resolutsioonid.

Selgitus

Siin peaks sisalduma loomade kaitse ja heaolu käsitleva protokolli peamine eetiline põhimõte.
Nimetatud põhimõtete praktilisi tähendusi on vaja arvesse võtta kõikides raamprogrammi 
toetatavates teaduslikes uurimistegevustes, võttes arvesse ka komisjoni eetilise 
läbivaatusmenetluse ülevaatust.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut ja on seisukohal, et see moodustab sobiva jätku 
Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevustele, mis on keskendunud ELi poliitika toetamiseks 
teaduslike nõuannete ja tehnilise oskusteabe andmisele. Sellest hoolimata tehakse mõned 
ettepanekud selle rolli tugevdamiseks, selle tegevuse avardamiseks ja Teadusuuringute 
Ühiskeskuse tarbijakeskse külje tugevdamiseks.

Teadusuuringute Ühiskeskuse roll
1957. aastal loodud Teadusuuringute Ühiskeskus on teadusuuringutel põhinev 
poliitikatoetusorganisatsioon ja Euroopa Komisjoni lahutamatu osa. Selle peamine ülesanne 
on tagada poliitikakujundajatele, eelkõige Euroopa Komisjonile, nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja liikmesriikidele sõltumatu teaduslik-tehniline toetus. Teadusuuringute 
Ühiskeskus toetab Euroopa institutsioone võtmetähtsusega poliitikate kujundamisel ja olles 
spetsialiseerunud mõõtmistele, analüüsidele ja katsetele, loob Teadusuuringute Ühiskeskus 
ELi seadusandlike protsesside jaoks vajaliku teadusliku baasi.

Teie raportöör usub siiski, et Teadusuuringute Ühiskeskus peaks olema välismaailma suhtes 
avatum, kuna ta viib läbi teadusuuringuid, mille üle peaksid ELi kodanikud uhked olema, kui 
nad neist teaksid – vajaliku konfidentsiaalsusega muidugi. Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
olema avatud kaastööle kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kellel võib olla vajadusi 
teadusuuringute järele.

Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevus 

Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevus on vastavalt eriprogrammile koondatud ümber nelja 
poliitikateema:

Jõukus teadmusintensiivses ühiskonnas
Solidaarsus ja ressursside vastutustundlik majandamine
Julgeolek ja vabadus
Euroopa globaalse partnerina

Nimetatud poliitikateemad hõlmavad mitut erinevat, üksikasjalikumatesse kavadesse 
rühmitatud teaduslikku uurimistegevust. Kui tahes erinevad, peaks mõni nendest väärt 
tegevustest saama lisatoetust:

tervis: ohtlike kemikaalidega kokkupuute uuringud, välis- ja siseõhu mõõtmise standardid, 
tervise- ja tarbijakaitse, rahvatervis;

keskkond: sõidukite heitkoguste kontrollimised kooskõlas EC4 ja EC5-ga, 
nanotehnoloogiaga seotud tervise- ja keskkonnaväljakutsete laiapõhjaline uurimine ja 
klimaatiliste ning loodusõnnetuste kaardistamine, keskkonnatervis;

http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
http://www.europarl.eu.int/
http://www.europarl.eu.int/
http://www.jrc.cec.eu.int/page.asp@sidsz=what_we_do&sidstsz=serving_european_institutions.htm
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põllumajandus: ökopõllumajandus, mahepõllundus, geneetiliselt muundatud organismide 
jälgitavus;
rahvusvaheline koostöö ja välisasjad eelkõige Euroopa naabruspoliitika kontekstis;
taastuv energia: taastuvate tehnoloogiate valideerimine ja analüüs;
Euroopa alternatiivsete meetodite valideerimise keskus ja tõhusate alternatiivsete 
katsemeetodite edendamine; 
sotsiaalteadused ja teadus ja ühiskond, sealhulgas sotsiaal- ja loodusteaduste vaheline 
vastasmõju, pidades silmas vajadust interdistsiplinaarsema töö järele Teadusuuringute 
Ühiskeskuses;
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia: vaba ja avatud lähtetekstiga tarkvara, sealhulgas 
õiguslik kaitse. (Teadusuuringute Ühiskeskus on tootnud ainsa tarkvara, mida on eales 
levitatud üldise avaliku litsentsi alusel. Kõnealust eksperimenti võiks mitte üksnes korrata 
vaid isegi edaspidi laiendada ja eriti õiguslike aspektide osas, mis käsitlevad IP õigusi. See 
hõlbustaks Teadusuuringute Ühiskeskuse töö levitamist ja võiks anda õigusliku raamistiku 
teiste komisjoni peadirektoraatide toodetud tarkvara jaoks.)

Teadusuuringute Ühiskeskus kui avalik uurimisinstituut

A. Avatud teadus

Teadusuuringute Ühiskeskus, mida rahastatakse riiklike vahenditega, genereerib teadmisi, 
mida võimaluse korral saab suunata üldsusele kättesaadavatesse teadmistesse ja eelkõige 
teadusringkonda. Teadused sõltuvad faktilistele andmetele juurdepääsust ja nende 
kasutamisest ning teaduslik uurimistöö on muutumas andmetootlikumaks kas meteoroloogia, 
genoomika, meditsiini või tuumafüüsika valdkonnas, uurimistegevus sõltub juurdepääsust 
mitmetest avalikust ja erasektorist pärit arvukatele andmebaasidele ja nende avatusest 
hõlpsaks ümberkombineerimiseks, otsinguks ja töötluseks.

Samal ajal on teadusuuringute jaoks ette nähtud riiklike vahendite roll muutumas: riiklikult 
rahastatud teadlasi julgustatakse otsima oma uurimistööle potentsiaalset ärilist kasutust.
Ülikoolidest on saanud partnerid uurimistegevuse arenduses ja selle tulemustes. Nimetatud 
protsess on näidanud paljudel juhtudel suurepäraseid tulemusi, kuid see on loonud keerulisi 
õiguslikke nõudeid. Sellise kompleksse mitmepoolse õigusalase töö aja- ja rahakulu võib 
intellektuaalomandi “mängust välja” jätta – juristitöö on kulukam, kui toode võib pärast 
õigusalase töö tegemist avatud turgudelt sisse tuua. See aeglustab teaduslikku 
uuendustegevust, kuna teadusliku teabe väärtus suureneb seoses muu teadusliku teabega ja 
sellel on väga väike väärtus, kui see seaduskaitsest ilma jätta. Paljud teadlased on rõhutanud 
iroonilist seika, et ajalooline hetk, mil meil on tehnoloogiad võimaldamaks ülemaailmset 
juurdepääsu teaduslikele andmetele ja nende hajustöötlust, muudavad ülekandmist 
puudutavad õiguslikud kitsendused selle võimaluse kasutamise raskemaks.

Seepärast peab teie raportöör asjakohaseks, et Teadusuuringute Ühiskeskus uurib Creative 
Commons Science’i  ja avatud juurdepääsu käsitleva Berliini deklaratsiooni mudelit. Avaliku 
juurdepääsuga toetused sisaldavad algupäraseid teadusliku uurimistöö tulemusi, toorandmeid 
ja metaandmeid, lähtematerjale, pildi- ja graafikamaterjalide ja harivate multimeediamaterjali 
digitaalseid esitusi. Avaliku juurdepääsuga toetused peavad rahuldama kahte tingimust:
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1. Selliste toetuste autor(id) ja õiguste valdaja(d) võimaldab (võimaldavad) kõikidele 
kasutajatele vaba, tühistamatu, ülemaailmse juurdepääsuõiguse ja litsentsi töö avalikult 
kopeerimiseks, kasutamiseks, levitamiseks, edastamiseks ja kuvamiseks ja derivaattööde 
tegemiseks ja levitamiseks mis tahes andmekandjal, mis tahes nõuetekohasel eesmärgil ja 
kooskõlas autoriõigusega (ühenduse standardid loovad praegusel kujul jätkuvalt mehhanisme 
tagamaks avaldatud tööde õige omistamise ja vastutustundliku kasutamise) ning õiguse teha 
väikese arvu väljatrükke isiklikuks kasutamiseks.

2. Töö täielik versioon ja kõik lisamaterjalid, sealhulgas ülalpool sätestatud asjakohases 
standardses elektroonilises formaadis loa koopia hoiustatakse (ja seega avaldatakse) vähemalt 
ühes interneti-hoidlas, kasutades sobivaid tehnilisi standardeid (nagu avatud arhiivi 
definitsioonid), mida toetab ja hooldab akadeemiline institutsioon, haridusselts, valitsusasutus 
või muu tunnustatud organisatsioon, kes püüab võimaldada avatud juurdepääsu, piiranguteta 
levitamist, koostalitlusvõimet ja pikaajalist arhiveerimist.

B. Sõltumatu teadus

Teadusuuringute Ühiskeskuse teine suurema tähtsusega roll on tagada teadusteabe avalik 
allikas, kui seadusandja vajab erapooletut ja sõltumatut teaduslikku ekspertiisi.
Teadusuuringute Ühiskeskuse kõnealune sõltumatus on vaja tagada; seepärast jagab teie 
raportöör seisukohta, et 10–15%-line pakkumine on hea künnis.

C. Teadus ja ühiskond

Lõpetuseks, Teadusuuringute Ühiskeskus on suure tähtsusega institutsioon aitamaks taastada 
üldsuse usaldust teadusse, kuna see tagab sõltumatud teadusuuringud kavaga, mis põhineb 
Euroopa ühiskonna vajadustel. See on oluline ajal, mil paljud eurooplased on paljude 
teadustöö valdkondade suhtes üsna skeptilised, nagu tõi esile volinik Potočnik oma Viini 
kõnes.

Teadusuuringute Ühiskeskuse laiendatud roll

Teadusuuringute Ühiskeskuse toetust ELi seadusandlusele teadusliku baasi loomisel tuleks 
laiendada teistele institutsioonidele ja parandada Euroopa Parlamendi puhul. Teie raportöör 
tunneb kahetsust, et Teadusuuringute Ühiskeskuse eriteadmisi ei ole piisavalt kasutanud 
Euroopa Parlament , kus seadusandjatele oleks sellest otsustamisprotsessis suur abi 
(arvestades asjaolu, et rohkem kui 25% ELi seadusandlusest on tõepoolest tehniline või 
teaduslik alus). Vastastike kontaktide hõlbustamiseks on taasalustatud Euroopa Parlamendi ja 
Teadusuuringute Ühiskeskuse vahelise stabiilse siderühma tegevust, et jätkata seda, mille 
suhtes leppis 13. septembril 2002. kokku aastal konkurentsivõime nõukogu1.

  
1 Vt komisjoni ametlik teadaanne, ELi konkurentsivõime nõukogu poolt Brüsselis 13. septembril 2002 peetud 
koosoleku 2451 protokolli lisa (12S23/02ADD1rev1, 21. okt 2002).
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Eetika

Selle konkreetse programmi ja sellest tulenevate teadusuuringute elluviimisel tuleb austada 
eetika põhiprintsiipe. Siia kuuluvad muu hulgas ELi põhiõiguste hartas kajastatud põhimõtted, 
sealhulgas: inimväärikuse, inimelu ning isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatus, samuti
loomade ja keskkonna kaitse vastavalt ühenduse õigusele ning asjaomaste rahvusvaheliste 
konventsioonide ja tegevusjuhendite viimastele redaktsioonidele, nt Helsingi deklaratsioon, 
Oviedos 4. aprillil 1997 sõlmitud Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioon ja selle lisaprotokollid, ÜRO lapse õiguste konventsioon, UNESCOs vastu 
võetud inimgenoomi ja inimõiguste ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja toksiinrelvade 
konventsioon (BTWC), taimegeneetiliste ressursside toidu ja põllumajanduse tarbeks 
kasutamise rahvusvaheline leping, ÜRO peaassamblee 8. märtsi 2005. aasta resolutsioon 
(A/RES/59/280), Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2005. aasta resolutsioon kaubanduse koha 
inimese munarakkudega ja Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2005. aasta resolutsioon 
patentide kohta biotehnoloogilistele leiutistele ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
vastavad resolutsioonid

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ja Euroopas olemasolevate lähenemisviiside 
mitmekesisusele peavad teadusprojektides osalejad järgima selle riigi kehtivaid õigusakte, 
regulatsioone ja eetikareegleid, kus teadusuuringuid teostatakse. Igal juhul kehtivad 
siseriiklikud normid ja ühendus ei rahasta mõnes liikmesriigis või kolmandas riigis keelatud 
teadusuuringu läbiviimist selles liikmesriigis või kolmandas riigis.

Teadusprojektide korraldajad peavad vajadusel taotlema asjaomaste siseriiklike või kohalike 
eetikakomiteede nõusolekut enne uurimis- ja arendustegevuse alustamist. Komisjon vaatab 
süstemaatiliselt läbi eetilises mõttes tundlikke teemasid käsitlevad ettepanekud või need 
ettepanekud, mille puhul eetilistele aspektidele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud.

Asutamislepingule lisatud protokollis loomade kaitse ja heaolu kohta nõutakse, et ühendus 
pööraks täit tähelepanu loomade heaolu nõuetele ühenduse poliitika kavandamisel ja 
rakendamisel. Nõukogu direktiiviga 86/6209/EMÜ (katseteks ja muudel teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta) on nõutud, et kõik katsed on kavandatud nii, et vältida katseloomadele 
stressi, tarbetute piinade ja kannatuste tekitamist; kasutada võimalikult vähe loomi; kasutada 
neurofüsioloogiliselt kõige madalama tundlikkusega loomi; ning põhjustada võimalikult vähe 
valu, kannatusi, stressi või püsivaid kahjustusi. Tagatakse loomade geneetilise koodi 
muutmist ja loomade heaolu kloonimisel tagatakse ja austatakse bioloogilise mitmekesisuse 
põhimõtteid. Selle programmi rakendamise jooksul kontrollib komisjon võimaliku arengu 
arvessevõtmiseks korrapäraselt teaduslikke edusamme ning siseriiklikke ja rahvusvahelisi 
norme 
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