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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.



PR\600207ET.doc 3/18 PE 368.075v01-00
Freelance-tõlge 

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELGITUS...........................................................................................................................15



PE 368.075v01-00 4/18 PR\600207ET.doc
Freelance-tõlge 

ET



PR\600207ET.doc 5/18 PE 368.075v01-00
Freelance-tõlge 

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013) rakendavat eriprogrammi “Ideed”
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0441)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 166, mille alusel nõukogu konsulteeris 
parlamendiga (C6-0382/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. kutsub komisjoni üles muutma ettepanekut vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõikele 2;

3. kutsub nõukogu üles Euroopa Parlamenti teavitama, kui ta kavatseb parlamendi poolt 
heakskiidetud tekstist kõrvale kalduda;

4. kutsub nõukogu üles Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerima, kui ta kavatseb 
komisjoni ettepanekut otsustavalt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

(4) Eesliiniuuringuid käsitlevate projektide 
ettepanekuid tuleks hinnata 
eksperdihinnangul põhineva teadusliku 
tipptaseme ainsa kriteeriumi alusel ning 
ettepanekute rõhuasetus peaks olema 

(4) Eesliiniuuringuid käsitlevate projektide 
ettepanekuid alusuuringute tähenduses 
tuleks hinnata eksperdihinnangul põhineva 
teadusliku tipptaseme ainsa kriteeriumi 
alusel ning ettepanekute rõhuasetus peaks 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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interdistsiplinaarsetel kõrge riskiastmega 
algatusprojektidel ning nii uutel teadlaste 
rühmadel ja vähemkogenud teadlastel kui 
ka väljakujunenud meeskondadel.

olema inter- ja multidistsiplinaarsetel
kõrge riskiastmega algatusprojektidel ning 
nii uutel teadlaste rühmadel ja 
vähemkogenud teadlastel kui ka 
väljakujunenud meeskondadel.

Selgitus

Eesliiniuuringute mõiste ja alusuuringute vahel on vaja juba põhjendustes luua selge seos. 
Lisaks tuleks teadustööde interdistsiplinaarsuse kõrval tähtsustada ka nende 
multidistsiplinaarsust.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6

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

(6) Euroopa Komisjon peaks kahe- kuni 
kõige enam kolmeaastase katseetapi ajal 
vastutama kõnealuse eriprogrammi 
rakendamise eest ja tegutsema Euroopa 
teadusnõukogu sõltumatuse, terviklikkuse 
ja funktsionaalse tõhususe tagajana.

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu peaks pikaajalises perspektiivis säilitama ELi asutustest suures osas 
sõltumatu organisatsioonistruktuuri ja selle juhtimise eest peaksid vastutama ainult 
rahvusvahelised teadusringkonnad. Katseetapi ajaks on otstarbekas asutada komisjoni 
kontrollile allutatud täitevasutus, et tagada Euroopa teadusnõukogu töö kiire käivitamine.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 8

(8) Euroopa teadusnõukogu terviklikkuse 
tagamiseks peaks komisjon kindlustama, et 
kõnealust eriprogrammi rakendatakse 
vastatavalt seatud eesmärkidele.

(8) Euroopa teadusnõukogu terviklikkuse 
tagamiseks peaks komisjon koos Euroopa 
Parlamendi ja nõukoguga kindlustama, et 
kõnealust eriprogrammi rakendatakse 
vastatavalt seatud eesmärkidele.

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu terviklikkust ei tohi tagada ainult komisjon. Projekti suurt tähtsust ja 
selleks eraldatud olulisi rahalisi vahendeid arvestades on vaja Euroopa teadusnõukogu 
töösse järjepidevalt kaasata ka nõukogu ja Euroopa Parlament, näiteks iga-aastaste 
aruannete esitamise kaudu.
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Muudatusettepanek 4
Põhjendus 17

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

(17) Komisjon peaks tagama, et kahe-
kuni kõige enam kolmeaastasele 
katseetapile järgneb Euroopa 
teadusnõukogu tegevusele sõltumatu 
hinnangu andmise aeg. Kõnealuse 
hinnangu tulemuste põhjal tuleks Euroopa 
teadusnõukogu struktuur püsivalt sellisel 
viisil ümber korraldada, et see tagaks 
Euroopa teadusnõukogu maksimaalse 
sõltumatuse ning samal ajal läbipaistvuse. 
Seejuures tuleks hiljemalt aastal 2010 
kaaluda võimalust muuta Euroopa 
teadusnõukogu asutamislepingu artikli 171 
alusel juriidiliselt sõltumatuks struktuuriks.

Selgitus

Rahvusvaheliste teadusringkondade üksmeelse soovi kohaselt peab Euroopa teadusnõukogu 
pikaajalises perspektiivis säilitama ELi asutustest suures osas sõltumatu 
organisatsioonistruktuuri ja selle juhtimise eest peaksid vastutama ainult rahvusvahelised 
teadusringkonnad. See hõlmab eriti menetluste läbipaistvuse tagamist, säilitades samal ajal 
maksimaalse sõltumatuse. Ühe valikuvõimalusena võiks kaaluda EÜ asutamislepingu artiklis 
171 sätestatud struktuuri, mida tuleb hoolikalt kontrollida.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 2

Raamprogrammi II lisa kohaselt on 
kõnealuse eriprogrammi rakendamiseks 
vajaliku summa suurus 11862 miljonit 
eurot, millest alla 6% moodustavad 
komisjoni halduskulud.

Raamprogrammi II lisa kohaselt on 
kõnealuse eriprogrammi rakendamiseks 
vajaliku summa suurus 11832 miljonit 
eurot, millest kuni 3% moodustavad 
Euroopa teadusnõukogu aastaeelarve 
haldus- ja personalikulud.

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu edu sõltub sellest, et projektidele eraldatakse võimalikult palju raha. 
Ülemäära suure haldussüsteemi rajamist tuleb takistada.
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Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid.

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse seitsmendas 
raamprogrammis sisalduvaid eetika 
aluspõhimõtteid. Lisaks kehtivad lõigetes 2 
ja 3 loetletud põhimõtted.

Selgitus

Seitsmendas raamprogrammis sõnastatud eetikapiiride väärtusotsustused peavad kehtima ka 
eriprogrammi “Ideed” kohta.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõige 3

3. Euroopa teadusnõukogu koosneb 
sõltumatust teadusnõukogust ja seda 
toetavast spetsiaalsest 
rakendamiskolleegiumist vastavalt I lisas 
esitatud kirjeldusele. Kõnealune 
teadusnõukogu tegutseb teadusliku 
tipptaseme, sõltumatuse ja tõhususe 
põhimõtete kohaselt.

3. Euroopa teadusnõukogu koosneb 
sõltumatust teadusnõukogust ja seda 
toetavast spetsiaalsest 
rakendamiskolleegiumist vastavalt I lisas 
esitatud kirjeldusele. Kõnealune 
teadusnõukogu tegutseb teadusliku 
tipptaseme, sõltumatuse, tõhususe ja 
vastutustunde põhimõtete kohaselt.
Kõnealustest põhimõtetest kinnipidamist 
kontrollib nõuandekomisjon (Board of 
Trustees), mille koosseisu kuuluvad kolm 
esindajat nii nõukogust, komisjonist kui 
ka Euroopa Parlamendist.

Selgitus

Teadusnõukogu tööle peaks omane olema ka vastutustunde põhimõte. On vaja asutada 
nõuandekomisjon (Board of Trustees), mille liikmeteks on kolm esindajat nii nõukogust, 
komisjonist kui ka Euroopa Parlamendist, et tagada Euroopa teadusnõukogu töö aluseks 
olevatest põhimõtetest kinnipidamine.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõige 4

Komisjon tegutseb Euroopa teadusnõukogu 
sõltumatuse, terviklikkuse ja 
funktsionaalse tõhususe tagajana ja 
vastutab sellele usaldatud ülesannete 

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

Teadusnõukogu ja komisjon esitavad 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal 
aastal Euroopa teadusnõukogu töö 
aruande, mis käsitleb eelkõige seatud 
eesmärkide saavutamise ulatust.

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu terviklikkust ei tohi tagada ainult komisjon. Projekti suurt tähtsust ja 
selleks eraldatud olulisi rahalisi vahendeid arvestades on vaja kaasata Euroopa 
teadusnõukogu töösse järjepidevalt ka nõukogu ja Euroopa Parlament, näiteks iga-aastaste 
aruannete esitamise kaudu.

Muudatusettepanek 9
Artikli 5 lõige 1

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

1. Teadusnõukogu koosneb kõige 
tuntumatest teadlastest, inseneridest ja 
teaduritest, kes esindavad võimalikult 
paljusid erialavaldkondi ja teadusharusid, 
on lisaks silmapaistvale teaduslikule 
tasemele omandanud pikaajaliste 
kogemuste käigus teadmised teaduse 
juhtimise alal, kes tegutsevad oma 
isiklikul vastutusel ja on sõltumatud 
kõrvalistest huvidest.

Selgitus

Äärmiselt oluline on, et teadusnõukogu liikmed katavad võimalikult paljusid teadusuuringute 
valdkondi ja esindavad eri teadusharusid, alates riiklikest ja lõpetades erakapitalil 
põhinevate teadusuuringutega, ning neil on tippteadmised teaduse juhtimise alal.

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Teadusnõukogu liikmete kohta teevad 
läbipaistva ja sõltumatu menetluse käigus 
ettepaneku teadusringkonnad ning 
liikmed määratakse pärast ärakuulamist 
Euroopa Parlamendis ametisse komisjoni 
poolt.
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Selgitus

Ettepanekud teadusnõukogu liikmete kohta peavad tulema esmajoones teadusringkondadest 
endist. Ärakuulamine Euroopa Parlamendis teenib vajaliku läbipaistvuse ja avalikkuse 
tähelepanu eesmärki.

Muudatusettepanek 11
Artikli 5 lõige 1 b (uus)

1 b. Teadusnõukogu liikmete ametiaeg 
kestab kaks aastat, tagasi võib valida kaks 
korda. Liikmed valitakse 
rotatsioonisüsteemi alusel, iga valimise 
käigus tuleb ametisse nimetada ühe 
kolmandiku ulatuses uusi liikmeid.

Selgitus

Teadusliku nõuandekomisjoni liikmete ametiaega tuleks piirata. Rotatsioonisüsteem tagab 
uute ja vanade liikmete tasakaalustatud suhte.

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõike 3 punkt –a (uus)

–a) Euroopa teadusnõukogu üldise 
tööstrateegia, mida kohandatakse 
korrapäraste ajavahemike järel teaduse 
nõuetega;

Selgitus

Teadusliku nõuandekomisjoni vastutus Euroopa teadusnõukogu üldstrateegia eest on vajalik. 
Lisaks tuleks kõnealune strateegia vabalt valitud ajavahemike järel läbi vaadata ja seda 
muutuvate nõuetega kohandada.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõige 1

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

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

Euroopa teadusnõukogu töökava ühine vastuvõtmine komisjoni ja teadusnõukogu poolt on 
asjakohane.

Muudatusettepanek 14
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8a
1. Kahe- kuni kõige enam kolmeaastasele 
katseetapile järgneb sõltumatute 
ekspertide hinnangu andmine Euroopa 
teadusnõukogu tegevusele. Seejuures 
hinnatakse ka, kas:
Euroopa teadusnõukoguga seotud 
eesmärgid on saavutatud ja menetlused 
kujundatud tõhusalt ja läbipaistvalt,
on suudetud tagada teaduslik sõltumatus 
ja
on arvestatud teadusliku tipptaseme 
põhimõttega.
Hinnangus võetakse ka seisukoht 
küsimuses, milline struktuur on 
pikaajalises perspektiivis Euroopa 
teadusnõukogu jaoks sobiv.
2. Hindamise läbiviimisest olenemata 
tuleb Euroopa teadusnõukogu jaoks 
valida pikaajaliselt igal juhul selline 
struktuur, mis samal ajal läbipaistvuse ja 
vastutustundega tagab teadusnõukogu 
maksimaalse sõltumatuse komisjonist, 
nõukogust ja Euroopa Parlamendist.
3. Hindamisaruande alusel esitab 
komisjon ettepaneku Euroopa 
teadusnõukogu edasise arengu kohta, mis 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamiseks ja vajaduse 
korral kaasotsustamiseks. Euroopa 
teadusnõukogu edasise töö osas tuleb 
lähtuda EÜ asutamislepingu artikli 171 
kohasest struktuurist, välja arvatud juhul, 
kui esineb kaalukaid põhjusi sellise 
organisatsioonivormi vastu.

Selgitus

Rahvusvaheliste teadusringkondade üksmeelse soovi kohaselt peab Euroopa teadusnõukogu 
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pikaajalises perspektiivis säilitama ELi asutustest suures osas sõltumatu 
organisatsioonistruktuuri ja selle juhtimise eest peaksid vastutama ainult rahvusvahelised 
teadusringkonnad. Katseetapi ajaks on otstarbekas asutada täitevasutus, et tagada Euroopa 
teadusnõukogu töö kiire käivitumine. Kõnealuse etapi käigus saadud kogemusi tuleb 
põhjalikult hinnata.

Muudatusettepanek 15
I lisa alapunkti “Teadusnõukogu” esimene lõik ning esimene lõik a ja b (uus)

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

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõige 
kõrgetasemelisematest esindajatest, kes 
esindavad võimalikult kõiki 
erialavaldkondi ja teadusharusid, on 
lisaks silmapaistvale teaduslikule tasemele 
omandanud pikaajaliste kogemuste 
käigus teadmised teaduse juhtimise alal ja 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.
Teadusnõukogu liikmed nimetab komisjon 
pärast nende ärakuulamist Euroopa 
Parlamendis ametisse pärast nende 
väljapakkumist teadusringkondade poolt.
Liikmete ametiaeg kestab kaks aastat, 
tagasi võib valida kaks korda. Liikmed 
valitakse rotatsioonisüsteemi alusel, 
valimise käigus tuleb iga kord ametisse 
nimetada ühe kolmandiku ulatuses uusi 
liikmeid.
Teadusnõukogu liikmed võtavad huvide 
konflikti vältimiseks vastu 
käitumisjuhised.

Selgitus

Äärmiselt oluline on, et teadusnõukogu liikmed katavad võimalikult paljusid teadusuuringute 
valdkondi ja esindavad eri teadusharusid, alates riiklikest ja lõpetades erakapitalil 
põhinevate teadusuuringutega, ning neil on tippteadmised teaduse juhtimise alal. Liikmete 
ametissenimetamisel teenib ärakuulamine Euroopa Parlamendis vajaliku läbipaistvuse 
eesmärki. Lisaks tuleb kasutusele võtta rotatsioonipõhimõte.

Muudatusettepanek 16
I lisa alapunkt “Spetsiaalne rakendamiskolleegium”

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

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

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu peaks pikaajalises perspektiivis säilitama ELi asutustest suures osas 
sõltumatu organisatsioonistruktuuri ja selle juhtimise eest peaksid vastutama ainult 
rahvusvahelised teadusringkonnad. Katseetapi ajaks on otstarbekas asutada komisjoni 
kontrollile allutatud täitevasutus, et tagada Euroopa teadusnõukogu töö kiire käivitumine.

Muudatusettepanek 17
I lisa alapunkti “Euroopa Komisjoni ülesanded” esimene lõik

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

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

Selgitus

Euroopa teadusnõukogu terviklikkust ei tohi tagada ainult komisjon. Projekti suurt tähtsust ja 
selleks eraldatud olulisi rahalisi vahendeid arvestades on vaja kaasata Euroopa 
teadusnõukogu töösse ka nõukogu ja Euroopa Parlament.

Muudatusettepanek 18
I lisa alapunkti “Euroopa Komisjoni ülesanded” teine taane

– võtta vastu teadusnõukogu määratletud 
rakendamismeetodeid käsitlevad 
seisukohad ja töökava

– koos teadusnõukoguga võtta vastu 
teadusnõukogu määratletud 
rakendamismeetodeid käsitlevad 
seisukohad ja töökava
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Selgitus

Euroopa teadusnõukogu töökava ühine vastuvõtmine komisjoni ja teadusnõukogu poolt on 
asjakohane.
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SELGITUS

I. Eriprogrammi “Ideed” tutvustus

Seitsmenda raamprogrammi alusel asutatakse Euroopa tasandil esmakordselt niinimetatud 
Euroopa teadusnõukogu. Euroopa teadusnõukogu on raamprogrammi oluline uuendus. 
Eriprogrammis “Ideed” täpsustab komisjon lähemalt Euroopa teadusnõukogu ülesandeid ja 
struktuuri.

1. Alusidee

Euroopa teadusnõukogu esmane eesmärk on alusuuringute või – nagu komisjon seda nimetab 
– eesliiniuuringute valdkonna tugevdamine. See kursimuutus oli juba ammu vajalik. 
Teadusuuringute oluliste tulemusteni on võimalik jõuda alles alusuuringute käigus kogutud 
teadmiste kaudu. Lisaks on alusuuringud jäänud teadusuuringute raamprogrammides seni 
rakendusliku suunitlusega teadusuuringutest tunduvalt tahapoole. Peale selle on erainvestorid 
sageli kõhkleval seisukohal, kui on tegemist investeeringutega kõnealusesse olulisse 
valdkonda, sest see on seotud oluliste finantsriskidega ja ei luba automaatselt turuleviimiseks 
valmis tooteid.

Komisjon ja Euroopa juhtivad teadusasutused loodavad saavutada Euroopa teadusnõukoguga 
“konkurentsiefekti”. Euroopa parimad teadlased hakkavad vahendite pärast konkureerima ja 
tõstavad selle kaudu Euroopa kui teaduskeskuse atraktiivsust. Lisaks loodetakse, et üksikute 
teadlaste edu võimaldab teha järeldusi ka teadusuuringute kvaliteedi kohta liikmesriikides.

2. Euroopa teadusnõukogu struktuur

Komisjoni ettepaneku kohaselt hakkab Euroopa teadusnõukogu esmalt koosnema 
teadusnõukogust ja niinimetatud rakendamiskolleegiumist.

a) Teadusnõukogu

Teadusnõukogul on Euroopa teadusnõukogus täita määrav ülesanne. Teadusnõukogu koosneb 
Euroopa teadusringkondade kõrgeima tasandi esindajatest, kes tegutsevad isiklikult, sõltumata 
poliitilistest või muudest huvidest. Nõukogu liikmed nimetab komisjon ametisse pärast 
sõltumatu valikumenetluse läbiviimist.

Veel enne ametliku otsuse vastuvõtmist Euroopa teadusnõukogu kohta nimetas viieliikmeline 
valimiskolleegium endise voliniku lord Patteni juhtimisel möödunud aastal ametisse 22 
teadusnõukogu liiget, kes on ka juba tööd alustanud.

Komisjoni arusaama kohaselt on teadusnõukogu põhiülesanded üldise teadusstrateegia 
väljatöötamine ning Euroopa teadusnõukogu töökava koostamine. Siia kuulub ka nende 
kriteeriumide määratlemine, mille alusel võetakse vastu otsus projektide rahastamise kohta. 
Lisaks peab teadusnõukogu tagama järelevalve ja kvaliteedikontrolli teaduslikust aspektist. 
See hõlmab ekspertiisi, ekspertide valimist ja hindamismeetodeid.
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b) Spetsiaalne rakendamiskolleegium

Programmi rakendamise eest vastutab esmalt spetsiaalne rakendamiskolleegium. Kõnealune 
kolleegium viib tegelikkuses läbi eksperdihinnangut ja projektide valiku menetlust. 
Programmi käivitamiseks on komisjon rakendamiskolleegiumina välja pakkunud komisjoni 
täitevasutuse. Igal juhul püsib valikuvõimalus, et pärast 2010. aastaks läbiviidavat sõltumatut 
hindamist võib asutuse muuta alternatiivseks ja õiguslikult sõltumatuks struktuuriks, näiteks 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 171.

II. Raportööri hinnang

Euroopa teadusnõukogu kujutab endast olulist õigeaegset sammu, et tagada Euroopa 
toimimine teaduskeskusena ja tugevdada alusuuringute läbiviimist. Edukal Euroopa 
teadusnõukogul on võimalik toimida tõmbekeskusena, mis on äärmiselt vajalik tippteadlaste 
hoidmiseks Euroopas või nende tagasitoomiseks Euroopasse. Nii ongi mõistetav, et 
teadusnõukogu idee on leidnud teaduskogukonnas ülekaalukat toetust, mida ka Euroopa 
Parlament suures osas jagab. Sellele vaatamata tekitab ettepanek raportööri arvates 
otsustavates kohtades küsimusi, mille puhul on vaja põhjalikumat käsitlust.

1. Euroopa teadusnõukogu lõplik struktuur

Euroopa teadusnõukogu lõpliku struktuuri osas on arutelu all kaks alternatiivi lisaks eespool 
nimetatud täitevasutusele, mida komisjon ilmselgelt eelistab, ning sõltumatule struktuurile EÜ 
asutamislepingu artikli 171 kohaselt. Mõlemal on raportööri arvates eeliseid ja puudusi. 
Täitevasutus tagaks komisjoni tugeva mõju teadusnõukogu üle; see võiks sõltumatuse 
seisukohast problemaatiliseks osutuda. Igal juhul tekib ka EÜ asutamislepingu artikli 171 
alusel loodud asutuse puhul mitmeid küsimusi, millele tuleb mõelda, alates täiesti praktilistest 
aspektidest, nagu näiteks asukoha valik.

Raportööri arvates tuleks seetõttu pärast kõige enam kahe- kuni kolmeaastast katseetappi läbi 
viia Euroopa teadusnõukoguga seotud kogemuste hindamine sõltumatute ekspertide poolt, 
mis peab aset leidma kindlate, eelnevalt määratletud kriteeriumide alusel. Lisaks muudele 
küsimustele tuleb hinnata selliseid aspekte nagu teaduslik sõltumatus koos samaaegse 
läbipaistvuse ja vastutustundega komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi suhtes.

2. Euroopa teadusnõukogu tegevuse läbipaistvus

Võttes arvesse olulisi vahendeid, mille üle Euroopa teadusnõukogu otsustama hakkab, on vaja 
tagada teatud vastutustunne nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ees. Oluline on 
vältida isegi muljet, et Euroopa teadusnõukogu puhul võiks tekkida niinimetatud suletud 
tsunft.

Euroopa asutuste kaasamine, näiteks nõuandekomisjoni (Board of Trustees) kaudu, aitab 
saavutada läbipaistvust ja annab teadusnõukogule võimaluse oma tegevust neile põhjendada. 
Raportööri arvates ei piisa panustamisest ainult kontrollikojale või Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF). Riiklike teadusnõukogude näite najal on näha, et kõikidel juhtudel on 
tegemist suuremal või vähemal määral riigi kui rahastaja kontrolliga.



PR\600207ET.doc 17/18 PE 368.075v01-00
Freelance-tõlge 

ET

Kõik Ameerika Ühendriikide riikliku teadusfondi (National Science Foundation) juhatuse 
liikmed ja direktori nimetab näiteks ametisse USA president ja kinnitab senat. Saksamaa 
teadusfondi (Deutsche Forschungsgemeinschaft) peakomisjonis, kes võtab vastu suunised ja 
langetab isegi otsuseid üksikute projektide kohta, osalevad liit ja liidumaad.

Raportöör on arvamusel, et vähemalt korrapärase aruande nõuete kaudu tuleb tagada teatud 
ulatuses poliitiline vastutustunne.

3. Teadusnõukogu valimine ja koosseis

Teaduslik nõuandekomisjon peab katma kõik teadusvaldkonnad ja teadusuuringute eri 
tasandid ülikoolidest kuni tööstusettevõteteni, niivõrd kui see ligikaudu 20 teadlasest 
koosneva kolleegiumi puhul võimalik on. Seejuures on eriti tähtis, et liikmed oma ülesandeid 
arvestades valdaksid ka teaduse juhtimise oskusteavet ja sellealaseid tippteadmisi.

Et teadusnõukogu oleks pidevalt avatud uutele ideedele ja uutele teadusuuringute 
valdkondadele, peaks liikmete ametiaeg olema piiratud. Lisaks on otstarbekas teatud 
rotatsioonisüsteem, et tagada pidev vahetumine ja samal ajal järjepidevus.
Peale selle tuleks teadusnõukogu liikmed valida ja ametisse nimetada eranditult Euroopa 
teadlaste hulgast. See on Euroopa teadusnõukogu teadusliku sõltumatuse tagatis.

4. Tõhusa haldusstruktuuri tagamine

Euroopa teadusnõukogu proovikivi on projektide juhtimine. Teemade suurt ulatust arvestades 
on oodata palju taotlusi. Need tuleb kiiresti ja tõhusalt läbi vaadata. Teadusnõukogult ja 
rakendamiskolleegiumilt oodatakse seejuures esmajoones arukate lahenduste väljatöötamist. 
Vahendite nappust arvestades tuleks halduskulusid seejuures algusest peale piirata teatud 
osaga üldeelarvest, et tagada sujuv juhtimine.

5. Nõuded teadusnõukogu tegevusele

Kriitikud kardavad, et Euroopa teadusnõukogu kuhjatakse taotlustega üle. Selles valguses 
tehakse ettepanek kehtestada nõuded Euroopa teadusnõukogu tegevusele ja projektide 
valikule juba eriprogrammis, määrates kindlaks teatud kriteeriumid projektide valimiseks. 
Raportöör ei pea kõnealust lähenemisviisi asjakohaseks. On põhieeldus, et nõudeid sisulise 
töö suhtes määravad teadlased teadusnõukogus kindlaks sõltumatult ja teadusuuringute 
vajadustest lähtuvalt. See järeldus peaks kehtima ka komisjoni suhtes. Selgete eetiliste piiride 
sõnastamine on siiski vajalik.

6. Teadusnõukogule eraldatavad rahalised vahendid

Selles osas, et Euroopa teadusnõukogu edu sõltub olulisel määral talle eraldatavatest 
rahalistest vahenditest, valitseb üksmeel. Ainult juhul, kui õnnestub investeerida vajalik 
“kriitiline mass”, on võimalik alguses kavandatud konkurentsiefekti saabumine. Esialgu 
kavandas komisjon Euroopa teadusnõukogu jaoks teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi tegevusaja jooksul kokku 11861 miljardi euro suuruse summa. Nimetatud 
arvust kinnipidamine osutub ilmselt võimatuks.
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Eksperdid peavad vajalikuks “kriitiliseks massiks” õigustatult vähemalt üht miljardit eurot 
aastas. Kõnealust summat peab olema võimalik kasutada programmi kogu tegevusaja jooksul. 
Seejuures on otstarbekas seda pidevalt suurendada. Raportööri arvamuse kohaselt võiks see 
tähendada, et programmi käivitamise etapis eraldatakse vähem rahalisi vahendeid kui 
programmi tegevusaja lõpus.

III. Kokkuvõte

Raportöör tervitab Euroopa teadusnõukogu asutamise ettepanekut. Kõiki osalejaid kutsutakse 
üles tagama teadusnõukogu tegevuse kiire käivitamine. Sellest tulenevalt peab Euroopa 
seadusandja leidma vastused eespool tõstatatud küsimustele. Ainult juhul, kui see õnnestub, 
saab Euroopa teadusnõukogust tõeline edumudel, mis suudab avaldada teaduskeskusele 
kavakohast positiivset mõju.


