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Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse eriprogrammi 
„Inimesed“ Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks
2005/0187(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0442)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 166, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0383/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 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 13

(13) Käesoleva programmi rakendamisel 
tuleb pöörata piisavat tähelepanu nii 
soolisele võrdõiguslikkusele kui ka muu 

(13) Käesoleva programmi rakendamisel 
tuleb pöörata piisavat tähelepanu nii 
soolisele võrdõiguslikkusele kui ka muu 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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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.

hulgas töötingimustele, töö- ja pereelu 
kokkusobitamist soodustavatele 
meetmetele, 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.

Selgitus

Oluline on rõhutada, et programmi rakendamise etapis on ette nähtud asjakohased meetmed 
töö- ja pereelu kokkusobitamiseks.  

Muudatusettepanek 2
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 
ning sellega püütakse luua tõelist 
Euroopa teadusruumi, nagu nähakse ette
Euroopa teadusruumi liikumisstrateegias
ning dokumendis „Euroopa teadusruumi 
teadlased: üks amet, mitu karjääri“. Samuti
võetakse programmis arvesse nõukogu 18. 
aprilli 2005. aasta järeldusi inimressursside 
kohta teadus- ja arendustegevuse 
valdkonnas. 

Selgitus

On asjakohane rõhutada, et programmi eesmärk on tõelise Euroopa teadusruumi loomine. 

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Programmiga "Inimesed" 
püütakse arendada Euroopas nii 
kvalitatiivsest kui kvantitatiivsest 
vaatepunktist teaduse ja tehnoloogia 
valdkonna inimpotentsiaali, eelkõige 
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teadlase ameti tunnustamise abil. 
Kõnealune meede soodustaks 
alusuuringute taseme hoidmist ja 
tehnoloogiaalaste teadusuuringute 
arengut ning võimaldaks edendada 
teadlaste liikuvust nii Euroopa Liidu sees 
kui Euroopa Liidu ja kolmandate riikide 
vahel.

Selgitus

Uue põhjendusega täpsustatakse programmi "Inimesed" eesmärke ning tuuakse sisse mõiste 
"teadlase amet", mida tuleb pidada sama väärikaks kui kõiki teisi.

Muudatusettepanek 4
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Tööprogrammi koostamise käigus ja 
kooskõlas osalemist käsitlevate 
eeskirjadega võtab komisjon vajalikud 
meetmed menetluste lihtsustamise korra 
loomiseks.

Selgitus

Marie Curie nimeliste meetmete ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks peab komisjon 
kiirendama bürokraatiatoiminguid, et vältida menetluslikest viivitustest tulenevaid seisakuid 
teadusuuringutes.

Muudatusettepanek 5
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon teavitab komiteed 
korrapäraselt eriprogrammi rakendamise 
üldisest edenemisest ja kõikide selle 
programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetega seotud edusammudest.

5. Komisjon teavitab komiteed ja Euroopa 
Parlamenti korrapäraselt eriprogrammi 
rakendamise üldisest edenemisest ja 
kõikide selle programmi alusel rahastatud 
TTA meetmetega seotud edusammudest.

Selgitus

Võttes arvesse eriprogrammi olulisust raamprogrammi suhtes, millele kohaldatakse 
kaasotsustamismenetlust, tuleks Euroopa Parlamenti teavitada käesoleva programmi alusel 
võetud meetmetega saavutatud tulemustest. 
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Muudatusettepanek 6
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 ja viidates eraldi 
lisandväärtusele, mida need Euroopa 
teadusruumi struktureerides loovad. 
Kõnealuste meetmete abil toetatakse 
teadlasi nende karjääri igal etapil alates 
esmasest teaduskoolitusest kuni elukestva 
teadlasõppe ning tööalase 
enesetäiendamiseni avalikus ja 
erasektoris. Nii riikide- kui ka 
valdkondadevaheline liikuvus, eri 
valdkondades ja riikides saadud kogemuste 
tunnustamine ning head töötingimused on 
Marie Curie nimeliste meetmete 
põhielemendid, mille juures arvestatakse 
nii teadusuuringute sõltumatust kui
töötasu kohandamist parimatele 
rahvusvahelistele standarditele ning 
pööratakse tähelepanu sotsiaalsetele 
tagatistele ja kindlustusele.

Selgitus

Tuleb rõhutada, et meetmed, mille abil püütakse soodustada teadlaste liikuvust ja karjääri 
kujundamist, aitavad struktureerida väljakujunenud olukorda ja riiklike programme, mille 
abil viia ellu koostööd Euroopa teadusruumis. Samuti tuleb rõhutada, et oluline on edendada 
teadlaste tööalast enesetäiendamist nii avalikus kui erasektoris. Euroopa teadusruumi 
edendamiseks ja eelkõige teadlaskarjääri soodustamiseks tuleb võrdsustada töötingimused, 
tagades samas teadusuuringute sõltumatuse.

Muudatusettepanek 7
Lisa sissejuhatuse neljas a lõik (uus)

Marie Curie nimeliste meetmete puhul 
tuleb erilist tähelepanu pöörata 
intellektuaalomandi kaitsele ja õiguste 
jagamisele, lisades vastavatesse 
lepingutesse klausli, mille abil kaitsta 
teadlast, kelle töö tulemuseks on patent, 
mida kasutatakse turule jõudvate toodete 
valmistamiseks.
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Selgitus

On oluline, et raamprogramm kaitseks uurimistöö käigus saadud tulemusi, eelkõige nähes 
ette vastavad lepinguklauslid, mille abil saaks kindlaks määrata nende teadlaste õigusliku 
seisundi, kes osalevad programmides, mille tulemusel toodetakse ja turustatakse tooteid, mille 
valmimisel on olnud otsustav osa ühe või mitme teadlase uurimistööl. 

Muudatusettepanek 8
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 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, 
aidates neil alustada püsivat töösuhet ning 
jätkata pärast katkestust teadlaskarjääri. 
Lisaks võetakse vajaduse korral selle 
eriprogrammi raames arvesse 
teadusuuringute ning nende potentsiaalsete 
rakenduste eetilisi, ühiskondlikke, 
õiguslikke ja laiemaid kultuurilisi aspekte 
ning teaduse ja tehnika arengu sotsiaal-
majanduslikke mõjusid ning väljavaateid.

Selgitus

Võetavate meetmetega ei tule soodustada üksnes kõige andekamate teadlaste naasmist 
Euroopa teadusturule pärast katkestust, vaid ühtlasi nende liitumist sellega.  

Muudatusettepanek 9

Lisa alapealkirja "Meetmed" alajaotuse "Teadlaste koolitamine" esimene lõik 

Selle meetmega toetatakse teadlaste 
esmast koolitust ning on tavaliselt 
suunatud teadlaskarjääri neljale 
esimesele ning kuni ühele lisa-
aastale esmase koolituse 

Selle meetmega toetatakse teadlaste esmast 
koolitust, mis hõlmab tavaliselt neli aastat 
teadustegevust (täistööajale taandatuna)
ning juhul, kui see on vajalik esmase 
koolituse lõpetamiseks, kuni ühe lisaaasta. 
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lõpetamiseks. Piireülese võrgustiku 
kaudu, mille eesmärk on 
struktureerida märkimisväärset osa 
teadlaste kõrgetasemelise esmase 
koolituse võimekusest avalikus ja 
erasektoris nii liikmesriikides kui ka 
assotsieerunud riikides, tahetakse 
meetme abil parandada mõlemas 
sektoris teadlaste karjäärivõimalusi 
ja seeläbi suurendada teadlaskarjääri 
atraktiivsust noorte teadlaste hulgas.

Piireülese võrgustiku kaudu, mille eesmärk 
on struktureerida märkimisväärset osa 
teadlaste kõrgetasemelise esmase koolituse 
võimekusest avalikus ja erasektoris nii 
liikmesriikides kui ka assotsieerunud 
riikides, tahetakse meetme abil parandada 
mõlemas sektoris teadlaste 
karjäärivõimalusi ja seeläbi suurendada 
teadlaskarjääri atraktiivsust noorte hulgas.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse mõiste "täistööajale taandatud" lisamise abil vältida 
diskrimineerimist seoses töö- ja pereelu kokkusobitamise poliitikaga. Marie Curie nimelise 
meetme "Teadlaste esmane koolitamine" eesmärk on soodustada ja suurendada 
teadlaskarjääri atraktiivsust noorte seas. See on muuhulgas suunatud noortele, kel on 
soodumus teadustööks. 

Muudatusettepanek 10

Lisa alapealkirja "Meetmed" alajaotuse "Teadlaste koolitamine" kolmas lõik 

Teadusuuringute ühisprogrammid 
peaksid kvaliteedi standardite osas 
olema ühtsed ning hõlmama 
juhendamis- ja nõustamissätteid.
Ühtne koolitusprogramm kasutab 
ära võrgustikus osalejate, k.a 
ettevõtete täiendavat pädevust ja 
muud sünergiat. Selleks on vajalik
vastastikune koolituskvaliteedi ning 
võimalusel diplomite ja teiste 
väljaantud tunnistuste tunnustamine.

Teadlaste koolitamise ühisprogrammid 
peaksid kvaliteedi standardite osas olema 
ühtsed ning hõlmama juhendamis- ja 
nõustamissätteid. Ühtne koolitusprogramm 
kasutab ära võrgustikus osalejate, eelkõige 
ettevõtjate täiendavat pädevust ja muud 
sünergiat. Selleks on vajalik vastastikune 
koolituskvaliteedi ning võimalusel 
diplomite ja teiste väljaantud tunnistuste 
tunnustamine. Erilist tähelepanu 
pööratakse probleemidele, mis on seotud 
teadlastele pikaajalise töösuhte võimaluse 
loomisega.

Selgitus

Teadlaste koolitus nõuab märkimisväärseid investeeringuid, mida ei tohi teha ilma asjata. 
Seetõttu on vajalik tagada meetmete võtmine, et tagada kõige andekamate teadlaste liitumine 
Euroopa teadusturuga. 
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Muudatusettepanek 11
Lisa alapealkirja "Meetmed" alajaotuse "Teadlaste koolitamine" viienda lõigu punkt 3

• lühiajaliste koolituste korraldamine
(konverentsid, suvekoolid ja erialased 
koolitused), mis on avatud nii võrgustiku 
praktikantidele kui teadlastele 
väljastpoolt võrgustikku.

• kulud, mis on seotud võrgustike loomise 
ja lühiajaliste, nii võrgustiku 
praktikantidele kui väljastpoolt võrgustikku 
tulevatele teadlastele avatud koolituste 
korraldamisega (konverentsid, suvekoolid 
ja erialased koolitused).

Selgitus

Erinevate riikide taustaorganisatsioonide võrgustike puhul tuleb arvestada nimetatud 
võrgustike rajamise kuludega, mis tuleb selgesõnaliselt kaasata rahastatavate meetmete 
hulka. 

Muudatusettepanek 12
Lisa 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 (täistööajaga või täistööajale 
taandatud) uurimiskogemusega 
teadlastele. Kuna meede on suunatud 
elukestvale õppele ja karjääri 
kujundamisele, eeldatakse aga, et tavaliselt 
on teadlastel pikem kogemus.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse mõiste "täistööajale taandatud" (mis hõlmab ka 
võimalikke katkestusi) lisamise abil vältida diskrimineerimist seoses töö- ja pereelu 
kokkusobitamise poliitikaga. 

Muudatusettepanek 13
Lisa alapealkirja "Meetmed" alajaotuse "Elukestev õpe ja karjääri kujundamine" neljanda 

lõigu punkt 2

• muud avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud asutused, kaasa arvatud 
suured teadusasutused, kes rahastavad ja 
haldavad stipendiumiprogramme riikliku 
volituse alusel või keda on riiklikud 
asutused tunnustatud, nagu riiklikult 

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

asutused tunnustatud, nagu riiklikult 
asutatud eraõiguslikud agentuurid, kes 
osutavad avalikke teenuseid, 
heategevusasutused jne;

Selgitus

Võttes arvesse ülikooli olulist rolli inimressursside loomisel ja koolitamisel teadusuuringute 
valdkonnas, oleks sobilik lisada ülikool selgesõnaliselt kaasrahastatavate teadusasutuste ja -
organisatsioonide hulka. 

Muudatusettepanek 14
Lisa alapealkirja "Meetmed" alajaotuse "Elukestev õpe ja karjääri kujundamine" kuues lõik

Mõlemaid rakendusviise 
kasutatakse paralleelselt.
Raamprogrammi käigus hinnatakse 
mõlema rakendusviisi mõjusid, mis 
määravad ülejäänud programmi 
rakendusviisid.

Mõlemaid rakendusviise kasutatakse 
alguses paralleelselt, rakendades 
kaarahastamist, mille puhul nähakse ette 
mõlemale rakendusviisile sobiv algetapp. 
Raamprogrammi käigus hinnatakse 
mõlema rakendusviisi mõjusid, mis 
määravad ülejäänud programmi 
rakendusviisid.

Selgitus

Kõikidel riikidel ja piirkondadel pole vastavaid liikuvusprogramme, mis võib viia ebavõrdse 
kohtlemiseni, mistõttu tuleks rakendada esialgset katseetappi.

Muudatusettepanek 15
Lisa alapealkirja "Meetmed" alajaotuse "Tööstuse ja akadeemiliste ringkondade partnerlus ja 

koostöö" teise lõigu punkt 3

• töörühmade ja konverentside 
korraldamine sektoritevaheliseks
kogemuste ja teadmiste vahetamise 
parandamiseks, et jõuda suurema arvu
töötajateni mõlemas sektoris;

• kulud, mis on seotud võrgustike loomise 
ning töörühmade ja konverentside 
korraldamisega sektoritevahelise
kogemuste ja teadmiste vahetamise 
parandamiseks, et see hõlmaks suuremat 
arvu töötajaid mõlemas sektoris;

Selgitus

Erinevate riikide organisatsioonide võrgustike puhul tuleb arvestada nimetatud võrgustike 
rajamise kuludega, mis tuleb selgesõnaliselt kaasata abikõlbulike meetmete hulka.  
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Muudatusettepanek 16
Lisa alapealkirja "Meetmed" alajaotuse "Erimeetmed" ainus lõik

Euroopa teadlaste tegeliku tööturu 
loomise toetamiseks tuleb 
rakendada ühtseid erimeetmeid, et 
kõrvaldada liikuvusega seotud 
takistused ja suurendada teadlaste 
karjäärivõimalusi Euroopas. Need 
meetmed on suunatud eelkõige 
huvigruppide ja üldsuse teadlikkuse 
tõstmisele kaasa arvatud Marie 
Curie nimeliste meetmete kaudu, 
meetmete soodustamisele ja 
toetamisele liikmesriikide tasandil 
ning ühenduse meetmete 
täiendamisele.

Euroopa teadlaste tegeliku tööturu loomise 
toetamiseks tuleb rakendada ühtseid 
erimeetmeid, et kõrvaldada liikuvusega 
seotud takistused ja suurendada teadlaste 
karjäärivõimalusi Euroopas. Need 
meetmed on suunatud eelkõige 
huvigruppide ja üldsuse teadlikkuse 
tõstmisele, kaasa arvatud Marie Curie 
nimeliste meetmete kaudu, meetmete 
soodustamisele ja toetamisele 
liikmesriikide tasandil ning ühenduse 
meetmete täiendamisele. Samuti nähakse 
ette algatused teadlaste ja nende 
perekondade liikuvuse soodustamiseks 
ning nende integreerimiseks 
vastuvõtjariigis. 

Selgitus

Oluline on soodustada toetust Euroopa liikuvuskeskuste võrgustikule, et hõlbustada teadlaste 
ja nende perekondade integreerumist vastuvõtjariigis ning tutvustada laiemale üldsusele 
teavituskampaaniate ja seminaride abil teadlaste tegevust ja Marie Curie nimelisi meetmeid.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Lissabonis seadis Euroopa Liit eesmärgiks saada maailmatasandil juhtivaks jõuks.
Seetõttu otsustati rajada 2010. aastaks teadmistepõhine ühiskond, kus pööratakse 
peatähelepanu teadusuuringutele ja innovatsioonile.
Viis aastat pärast Lissaboni ja viis aastat enne 2010. aastat on jõudnud kätte aeg tõsiselt järele 
mõelda, sest lõhe meie ja teiste maailma arengumootorite vahel ei ole kahanenud, pigem 
vastupidi. 
Ameerika Ühendriikide tugevuseks on märkimisväärselt suured investeeringud 
teadusuuringutesse ning agressiivsed ja erinevates kohtades korraga tehtavad katsed, mille 
tulemusi seejärel edukalt rakendatakse ülemaailmsel turul (Internet, GPS jne). Aasia riikides 
seevastu lisanduvad odavale tööjõule üha suurenevad tehnoloogilised edusammud, mille hind
on samuti madal ning mille puhul ei pöörata tähelepanu keskkonna-, töö- ja tervisekaitsega 
seotud kulukatele meetmetele. 
Need üksteisele lisanduvad asjaolud põhjustavad vana maailma konkurentsivõime pideva 
kahanemise. Euroopa Liit on teadlik sellest, et Lissaboni protsessi tuleb kiirendada, 
suurendades investeeringuid teadusuuringutesse, tehnoloogiasse, haridusse ja innovatsiooni, 
et vähendada konkurentsivõimealast mahajäämust ning tagada suurem majanduskasv ja 
tööhõive.
Selles kontekstis kujutavad teadlased endast Euroopa Liidu uue majandussüsteemi 
käimapanevat jõudu ning teadusuuringud vahendit teadmiste täiustamiseks, ilma milleta pole 
võimalik konkurentsivõimet parandada.
Uuendatud Lissaboni strateegia raames nähakse inimest majanduskasvu ja tööhõive peamise 
ressursina.
Tuleb tagada Marie Curie nimeliste meetmete jätkuv kasutamine, kuivõrd need on juba 
näidanud, kui tähtis on soodustada teadlaste liikuvust, et võimaldada teadmiste ja ideede 
vahetust. Kuid neist üksi ei piisa niivõrd suure väljakutsega toimetulemiseks.
Seetõttu tuleb luua tõeline Euroopa teadusruum, mille alusel koostada Euroopa teadlaste harta 
ning käitumisjuhend. Euroopa teadusruum peaks olema nagu pikk ideedejõgi, mis läbib kõiki 
liikmesriike ja kaasab need protsessi. Tuleb luua Euroopa teadusturg, et teaduse suurvaimud 
saaksid vabalt mõõtu võtta ning leiaksid hindamist ja tunnustust, eelkõige seoses võimalusega 
karjääri teha. Selleks, et olla ettepanekust huvitatud, pühenduda teadusuuringutele ning tulla 
või naasta Euroopasse, peab teadlane tundma suurprojekti lumma ning talle tuleb võimaldada 
seadmed ja vahendid selle realiseerimiseks; ta peab nägema enda ees suurt tuleviku ega tohi 
olla ängistatud perekonna mahajätmise pärast, kuna rahanappus ei luba neid endaga kaasa 
võtta.

Teadlase amet

Euroopa Komisjoni ettepanekus, milles käsitletakse eriprogrammi "Inimesed", võetakse 
arvesse Marie Curie nimeliste meetmete rakendamisel saadud positiivseid kogemusi, kuna 
viimased on oluliselt soodustanud kõige kõrgema tasemega teadusuuringute korraldamist, 
kujunedes mõningatel juhtudel tõeliseks ideedegeneraatoriks.
Arvestades, et kogemused on olnud nii positiivsed, on mõistlik ja kohane jätta alusstruktuur 
endiseks ning täiendada seda saadud kogemuste najal mõningate muudatustega.
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Eriprogrammi "Inimesed" eesmärgid on senisest ambitsioonikamad, püüdes kvalitatiivses ja 
kvantitatiivses plaanis parandada Euroopa teaduse ja tehnoloogia valdkonna inimpotentsiaali.
Programm peaks õhutama andekaid noori alustama teadlasekarjääri ning hoidma Euroopa 
teadlasi Euroopas, samuti on selle eesmärgiks teadlaste kohalemeelitamine tervest maailmas. 
Selleks peab teadlasekarjäärist saama amet kui selline, mida tunnustatakse ja tasustatakse 
kohasel viisil.
Teadlase töötasu on muuhulgas peamine vahend, mille abil nimetatud karjääri vastu huvi 
ärata. 
Seetõttu tuleb teadlastele luua palgatingimused, mis vastavad parimatele rahvusvahelistele 
standarditele, ning pöörata piisavat tähelepanu nende sotsiaalsetele tagatistele ning sinna 
juurde kuuluvatele kindlustustele. Eelkõige võimaldaks see tagada teadusuuringute 
sõltumatuse.
Et olla usaldusväärsed, peavad teadusuuringud olema nii sõltumatud kui võimalik ning aitama 
struktureerida Euroopa teadusruumi, milles teadlastel peab olema võimalik täiesti vabalt 
ringi liikuda, arendades oma võimeid ja suurendades pädevust. Teadlastel peab olema 
võimalik hinnata iseennast ja hankida uusi teadmisi, leida rakendust oma oskustele ning olla 
seminaride, konverentside ja erialaste kohtumiste kaudu, mille abil heita valgust oma 
uurimistulemustele ja ammutada inspiratsiooni edasiseks uurimistegevuseks, ühenduses 
ümbritseva ühiskonnaga.
Kõike seda tuleb ellu viia eelkõige Marie Curie nimeliste meetmete abil rahastatava 
spetsiaalse võrgustiku kaudu.
Nimetatud võrgustik peaks hõlbustama teadlastel karjääri kujundamist ning aitama leida 
pärast vastava hariduse omandamist erialast tööd.  
Programmi "Inimesed" eesmärk peab olema teadlasekarjääri hõlbustamine. Teadlasi tuleb 
karjääri jooksul alates ettevalmistuse varajastest etappidest pidevalt toetada ning tagada 
lootustandvamatele nende seast ülalpidamine ja püüda neid kinni hoida. 
Samuti ei tohi unustada naisteadlasi ega erimeetmeid, mille abil kaitsta nende teadlasekarjääri, 
mis ei tohi nõuda pereelu ohverdamist. Seetõttu tuleb näha ette sobivad meetmed, mille abil 
sobitada kokku töö- ja pereelu ning võimaldada naisteadlastel naasta pärast tegevuse 
katkestamist teadusuuringute juurde.
Teadlase ja tema perekonna integreerimine vastuvõtjariigis on tihedalt seotud olukorra 
parandamisega Euroopa teadusturul. Seetõttu on äärmiselt oluline toetada Euroopa 
liikuvuskeskuste võrgustikku, mille ülesandeks on teadlaste elutingimuste parandamine 
vastuvõtjariigis, tutvustades samas üldsusele teadlaste tegevust ja Marie Curie nimelisi 
meetmeid.

Kaasrahastamine

Kaasrahastamise kord vajab eraldi käsitlemist. Kaasrahastamine, mille ülesanne on 
teadusuuringute eesmärkide ühtlustamine, olgu tegu siis avaliku või erasektori huvide 
väljendusega, on andnud alust paljudeks vaidlusteks ja teeb seda jätkuvalt. 
Riiklike programmide ja erainvesteeringute koostöö peaks kujutama endast lisandväärtust, 
mille abil Euroopa teadusruumi struktureerida, ning võimaldama rakendada olemasolevat 
inimkapitali, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringute tasemele. 
Seetõttu on vajalik tugev side programmi "Inimesed", riiklike programmide, 
struktuuripoliitika ning ühenduse haridus- ja kutseõppepoliitika vahel, et tõhustada ja 
koordineerida jõupingutusi, suunates neid teadlaste motiveerimiseks teadusuuringutega 
tegelemiseks.
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Teadusuuringute motiveerimine tähendab ühtlasi nende reguleerimist asjaomaste 
õigusvahendite abil. Arvestades, et intellektuaalomandi suhtes ei kehti ühtset korda, tuleb 
Marie Curie nimeliste meetmete juures pöörata erilist tähelepanu intellektuaalomandi kaitsele 
ja õiguste jagamisele lepinguklauslite abil, mis kaitsevad teadlast ja uuringutulemusi.
Kuna kõikjal ei olda valmis kasutama sellist keerulist süsteemi nagu liikuvusprogrammide 
kaasfinantseerimine, tuleb näha ette katseetapp, mis aitaks vältida piirkondadest, kus pole 
liikuvusprogramme, pärit teadlaste ebavõrdset kohtlemist.
Teadusuuringutega tegelemist tuleb võimaldada kõigile, kes vastavad asjaomastele 
nõudmistele. Seetõttu on oluline tagada juurdepääs programmidele, mille abil valitakse 
teadusuuringuteks sobivat inimkapitali. Selleks peab Euroopa Komisjon tööprogrammi 
koostamise ajal ja kooskõlas osalemist reguleerivate eeskirjadega nägema ette 
bürokraatiatoimingute lihtsustamise, mille abil tagada, et keerulised menetlused ei 
kahjustaks olulisi teaduslikke algatusi.
Euroopa Parlamenti tuleb pidevalt teavitada eriprogrammi "Inimesed" meetmete abil 
saavutatud tulemustest. Programmi peab olema võimalik parandada ja korrigeerida, kui selle 
rakendamise esimesed tulemused seda nõuavad.

Eelarve

Programmi "Inimesed" ambitsioonikate eesmärkide elluviimine nõuab suuri 
eelarvevahendeid.
Liikmesriigid on võtnud kohustuse investeerida 3% sisemajanduse kogutoodangust 
teadusuuringute valdkonda. Euroopa Liit peab hoidma seda kurssi ning tagama, et ühenduste 
eelarvest eraldatavate vahendite vähesusega ei kahjustataks arengustrateegiat tervikuna.
Pole välistatud olukord, kus liikmesriigid soovivad suurendada investeeringuid 
teadusuuringutesse aga EL otsustab neid vähendada, mille tulemusel lõppeks käesolev 
programm ning kaoks kaasfinantseerimise mehhanism.
Teadmistesse investeerimine tähendab investeerida noortesse, harida noori, muuta neid 
konkurentsivõimeliseks maailma tööturul, anda neile võimalus astuda vastu tuleviku 
väljakutsetele – tegeleda teadusuuringutega.


