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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi vahekokkuvõtte kohta
(2011/2043(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige 
nende teadusuuringutega seotud artikleid;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust Euroopa 
Ühenduse (millest pärast Lissaboni lepingut on saanud Euroopa Liit) teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi kohta (2007—
2013)1,

– võttes arvesse eelkõige eespool nimetatud otsuse artiklit 7, mis on seotud seitsmenda 
raamprogrammi järelevalve, hindamise ja läbivaatamisega;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 182 lõiget 2, mille kohaselt 
olukorra muutudes raamprogrammi kohandatakse või täiendatakse;

– võttes arvesse komisjoni 9. veebruari 2011. aasta teatist pealkirjaga „Komisjoni teatis 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele vastuseks eksperdirühma aruandele teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise 
kohta ning eksperdirühma aruandele riskijagamisrahastu vahehindamise kohta” 
(KOM(2011)0052);

– võttes arvesse ekspertide rühma 12. novembri 2010. aasta lõpparuannet „Seitsmenda 
raamprogrammi vahehindamine” (“Interim Evaluation of Seventh Framework 
Programme”);

– võttes arvesse 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni „Teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise lihtsustamine”2 ,

– võttes arvesse ekspertide rühma 2009. aasta veebruari aruannet „Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse kuuenda raamprogrammi (20022006) hindamine” ("Evaluation of 
the Sixth Framework Programmes for Research and Technological Development 2002-
2006");

– võttes arvesse eksperdikomisjoni 23. juuli 2009. aasta aruannet “Towards a world class 
Frontier Research Organisation: Review of the European Research Council’s Structures 
and Mechanisms”;

– võttes arvesse sõltumatute ekspertide rühma 31. juuli 2010. aasta aruannet “Mid-Term 
Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)”;

                                               
1 ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0401.
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– võttes arvesse eksperdikomisjoni 20. detsembri 2010. aasta aruannet „Innovatiivse 
meditsiini algatuse ühisettevõtte esimene vahehinnang” ("First Interim Evaluation of the 
Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking");

– võttes arvesse eksperdikomisjoni 30. juuli 2010. aasta aruannet „ARTEMISe ja ENIACi 
ühiste tehnoloogiaalgatuste esimene vahehindamine” (“First Interim Evaluation of the 
ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives”);

– võttes arvesse sõltumatu eksperdikomisjoni 2010. aasta detsembri aruannet „Intelligentse 
elukeskkonna ühisprogrammi vahehindamine” ("Interim Evaluation of the Ambient 
Assisted Living Joint Programme");

– võttes arvesse regioonide komitee 27. ja 28. jaanuaril 2011 toimunud täiskogu istungjärgul 
vastuvõetud arvamust, mis on seotud teadusuuringute raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamisega;

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 22. novembri 2007. aasta eriaruannet nr 9/2007 
„Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammide hindamise 
kohta  kas komisjoni lähenemisviisi on võimalik parandada?”;

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 8/2009 ühenduse teaduspoliitika 
pädevusvõrgustike ja integreeritud projektide kohta;

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 2/2010 „Ettevalmistavate uuringute ja 
uute infrastruktuuride rajamise toetuskavade mõjusus kuuenda teadusuuringute 
raamprogrammi raames”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni aruannet, 
eelarvekomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7–0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (7. raamprogramm) on kõige ulatuslikum 
vahend teadustegevuse toetamiseks ülemaailmsel tasandil ning Euroopa Liidu 
teaduspoliitika peamine töövahend;

B. arvestades vajadust 7. raamprogrammi vahekokkuvõtte järele seoses mitmete 
muudatustega pärast selle läbirääkimisi ja vastuvõtmist 2006. aastal (uued institutsioonid, 
uued poliitilised organid, majanduskriis) ning samuti seoses selle kehtivusaja lõpuni 
olemasolevate rahasummade olulisusega;

C. arvestades, et Lissaboni lepinguga muudeti Euroopa teadusruumi loomine Euroopa 
poliitika konkreetseks eesmärgiks;

D. arvestades, et Euroopa 2020. aasta strateegias on teadustegevus ja innovatsioon aruka, 
säästva ja solidaarse majanduskasvu peamine vahend;

E. arvestades, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad eraldama vahendeid, et ühiselt vastu 
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astuda pakilistele ühiskondlikele probleemidele, millega Euroopa rahvad silmitsi seisavad;

F. arvestades, et Euroopa konkureerib kontinentaalsete riikidega (Hiina, India, Brasiilia, 
Austraalia, Ameerika Ühendriigid, Venemaa), kuid et Euroopa ei ole mitte rahvus vaid 
riikide liit, ning et meie võime ühendada ja koordineerida oma püüdlusi, eelkõige 
teadustegevuse valdkonnas Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, mis suures osas määrab 
ära meie majandusliku konkurentsivõime ja seega ka võimaluse rahastada meie 
sotsiaalseid püüdlusi ja kinni pidada meie keskkonnaalastest kohustustest;

G. arvestades, et investeeringutega seotud mahajäämus Euroopas võrreldes muude 
ülemaailmset tähtsuste omavate jõududega on tingitud peamiselt ebapiisavatest 
erainvesteeringutest ning et 7. raamprogrammi atraktiivsust tööstussektori jaoks ei ole 
täielikult tutvustatud; kuid arvestades samuti, et lisaks rahasummadele on ilmselgelt vaja 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel paremat koordineerimist;

H. arvestades, et parem suhe akadeemiliste ja tööstusringkondade vahel on hädavajalik, et 
võimaldada teadustegevuse tulemuste muundamist toodeteks ja teenusteks, mis aitaksid 
kaasa majanduskasvule;

I. arvestades, et programmi 54,6 miljardist eurost maksti esimesel neljal aastal (20072010) 
välja 25,8 miljardit eurot, mis teeb keskmiselt 6,5 miljardit eurot aastas, ning et viimaseks 
kolmeks aastaks (20112013) jääb 28,8 miljardit eurot, mis teeb keskmiselt 9,6 miljardit 
eurot aastas;

J. arvestades, et aastad 20112013 on nõrgad aastad, mis nõuavad kohest erilist tähelepanu 
seoses konkurentsivõime teguritega, millest osa moodustavad teadustegevus ja 
innovatsioon;

K. arvestades, et haldusjuhtimine on endiselt 7. raamprogrammi kõige suurem puudus, ning 
selle lihtsustamine on programmi tuleviku jaoks peamine väljakutse,

1. väljendab heameelt ekspertide aruannete kvaliteedi üle 7. raamprogrammi vahehindamise 
kohta hoolimata ekspertide rühmadele antud volituse üldisest iseloomust; avaldab siiski 
kahetsust, et hindamises ei võetud arvesse liikmesriikide ja Euroopa Liidu tegevusest 
tingitud üldist tervikut;

2. ei pea piisavalt põhjendatuks komisjoni hilinemist oma teatise avaldamisel 9. veebruaril 
2011, kuigi komisjonil oli kohustus seda teha hiljemalt 2010. aastal, ning avaldab 
kahetsust komisjoni nõrga teatise üle, võttes arvesse hetkeprobleeme;

7. raamprogrammi tulemused

3. on seisukohal, et 7. raamprogrammi saavutatud tulemused ei väljenda piisavalt Euroopa 
lisaväärtust seoses teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga;

4. väljendab heameelt osalemise ja pädevuse taseme üle projektide valimises; avaldab siiski 
kahetsust, et programmi edunäitajad on üldiselt nõrgad ja hoiatava mõjuga, eelkõige 
VKEde jaoks;
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5. täheldab, et rahaliste vahendite ja inimressursside kasv, käsitlevate eesmärkide ja teemade 
arvu suurenemine ja vahendite mitmekesistamine on vähendanud 7. raamprogrammi 
võimet konkreetse Euroopa peamise eesmärgi teenistuses;

6. toetab koostööd käsitleva osa tugevdamist, mis on oluline seoses praeguste teaduslike ja 
tehnoloogiliste probleemidega; rõhutab oma rolli teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni kriitilise massi arendamises, mida ei ole sellisel viisil võimalik saavutada 
riiklikul/piirkondlikul tasandil, tõestades sellega Euroopa lisaväärtust; soovitab rakendada 
tulevasi ja kujunemisjärgus olevaid tehnoloogiaid ja üldistada nn teekaardid kõikidele 
teemadele; nõuab rohkem paindlikust taotluste teemade ja rahastamise künniste ja 
ülemmäärade kehtestamisel, mis eristavad suuri projekte väikestest;

7. teeb ettepaneku kiirendada teadustegevust 7. raamprogrammi peatükis „Koostöö” 
määratletud sektorites: tervishoid, ravimid, põllumajanduslik ja toiduainetootmine, 
biotehnoloogia, IKT, nanoteadused ja nanotehnoloogia, materjalid, reostus, energeetika, 
keskkond (sealhulgas kliimamuutus, metsatööstus, metsad), keskkonnatehnoloogia, CO2

hulga suurenemise takistamine, transport, majandus-, sotsiaal- ja humanitaarteadused, 
kaugus ja turvalisus; samuti peaksid üheks prioriteediks olema veeuuringud;

8. tunneb heameelt ideid käsitlevas osas Euroopa Teadusnõukogu (ETN) poolt saavutatud 
paljulubavate tulemuste üle ning ETNi rolli üle Euroopa teadusasutuste nähtavuse ja 
atraktiivsuse tugevdamises; rõhutab vajadust muuta ETN sõltumatuks juriidiliseks isikuks, 
millele on antud otsustusõigus ja mis on otseselt vastutav oma teadusalase strateegia ja 
oma haldusjuhtimise eest;

9. rõhutab, et inimesi käsitleva osa raames on nn Marie Curie meetmed teadlaste karjääride 
jaoks väga väärtuslikud;

10. on kriitiline suutlikkust käsitleva osa eesmärkide ebaühtluse ja sellest tulenevate 
probleemide suhtes, eelkõige seoses rahvusvahelise koostöö ning VKEde ja innovatiivsete 
VKEde kasuks võetavate meetmetega; on siiski seisukohal, et projektid ERA-NET ja 
ERA-NET+ ning artiklil 185 põhinevad algatused täidavad oma rolli Euroopa 
teadusruumi struktureerimisel;

11. tunnistab, et ühised tehnoloogiaalgatused on Euroopa tööstuse konkurentsivõime jaoks 
kasulikud; avaldab siiski kahetsust õiguslike ja haldustõkete (juriidiline isik, 
intellektuaalomand, finantseeskirjad) ning suurte tegevuskulude üle seoses ühiste 
tehnoloogiaalgatuste ellurakendamisega; nõuab suuremat kaasatust nende vahendite 
poliitilisse kontrolli;

12. esitab reservatsiooni mitte piisavalt konkreetsete konkursikutsete (alt-üles lähenemisviisi) 
järjekindlama kasutamise kohta, eelistab säilitada tasakaalu nende kahe (alt-üles ja 
ülevalt-alla) lähenemisviisi vahel, mis vastavad erivajadustele;

13. palub komisjonil läbi viia analüüs, et luua parem seos Euroopa ja riiklike meetmete vahel; 
palub, et konkursikutsed, sealhulgas 2011. aasta juuli konkursikutsed antakse välja 
konsulteerides liikmesriikidega, et need ei dubleeriks ega konkureeriks riiklike 
algatustega, vaid hoopis täiendaks neid; soovitab, et 7. raamprogramm hõlmaks piisavalt 
palju ühises kavandamises määratletud riiklike programmide korraldajaid, et projekti 
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haldamise raamprogrammi edasi arendada programmi haldamise raamprogrammiks; 
nõuab, et 7. raamprogrammi kolm viimast aastat pühendatakse Euroopa teadusruumi 
struktureerimisele kaasa aitamisele;

14. teeb ettepaneku ambitsioonika Euroopa teaduskava koostamiseks tehnoloogia ja kaitse 
valdkonnas Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ning on teadlik märkimisväärse 
finantseerimise alustamisest 7. raamprogrammi ja Euroopa Kaitseagentuuri vahel Euroopa 
Liidu lepingu artikli 45 d) alusel, eesmärgiga tugevdada kaitsesektori tööstus- ja 
tehnoloogilist baasi ning parandada riiklike sõjaliste kulutuste tõhusust;

Osalemine 7. raamprogrammis

15. rõhutab, et tööstus ei ole eriti suurel määral esindatud, võrreldes varasemate 
raamprogrammidega, eelkõige koostööd käsitleva osaga; palub seetõttu komisjonilt 
üksikasjalikku analüüsi tööstuse suutlikkuse kohta kaasata erasektori investeeringuid;

16. tervitab 7. raamprogrammi tulemusi VKEde jaoks, eelkõige seoses koostööd käsitlevas 
osas kehtestatud eesmärgiga (15%) ja Eurostarsi programmiga; on seisukohal, et 7. 
raamprogrammi parem koordineerimine struktuurifondidega lihtsustaks tagasihoidlikult 
esindatud liikmesriikide osalemist;

17. teeb ettepaneku, et teadus- ja arengupoliitika muudetakse territoriaalseks;

18. on seisukohal, et 7. raamprogramm peaks kinnitama oma rahvusvahelise koostööga seotud 
prioriteedid, ning on seisukohal, et rahvusvaheliste koostöömeetmete jaoks tuleb 
sihtriikide ja -teemade valik teha konsulteerides liikmesriikidega, et kontrollida nende 
meetmete asjakohasust ja huvipakkuvust;

Rahastamine

19. on seisukohal, et 7. raamprogrammi rahastamise taset tuleb säilitada; tuletab meelde, et 
investeerimine teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni on pikaajaline investeering 
ning on oluline element Euroopa 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks;

20. rõhutab, et teadustöö infrastruktuuride rahastamine peaks saama kasu paremast koostööst 
7. raamprogrammi, Euroopa Investeerimispanga vahendite, struktuurifondide ning riiklike 
ja piirkondlike poliitikate vahel;

21. kutsub liikmesriike ja ELi üles kinni pidama oma rahalistest kohustustest 
teadustegevusega seotud rahvusvaheliste lepingute raamistikus;

Innovatsiooni roll

22. on seisukohal, et turustamine peaks olema kaasatud 7. raamprogrammi innovatsiooni 
valdkonnas tulevaste projektikonkursside parameetrite hulka;

23. tunnustab, et Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühised tehnoloogiaalgatused ning riikliku ja 
erasektori partnerlused aitavad kaasa tööstussektori suuremal määral osalemisele;

Lihtsustamismeetmete toetamine
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24. tunneb muret 7. raamprogrammi liigsete halduskulude üle; toetab finantsmääruse 
läbivaatamist, et lihtsustada protseduure;

25. kordab protseduuriliste, haldus- ja finantsalaste lihtsustamismeetmete viivitamatu 
kehtestamise olulisust 7. raamprogrammi praeguses halduses, nagu on määratletud 
parlamendi 11. novembri 2010. aasta resolutsioonis; palub komisjonil teha ettepanekuid 
nende lihtsustamismeetmete kohta 7. raamprogrammi raamistikus esialgsete ettepanekute 
täiendamiseks; kordab oma veendumust, et komisjoni ja abisaajate vahelised praegused 
vaidlused kõikide raamprogrammide osas leiavad kiire lahenduse riiklike vahendite tõsise 
haldamise põhimõtte järgimise näol;

26. toetab soovitusi lühendada pakkumistähtaegu ning kehtestada moratoorium uute vahendite 
loomiseks 7. raamprogrammi raamistikus;

Riskijagamisrahastu

27. on seisukohal, et riskijagamisrahastu oli edasiviiv jõud teadus- ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni tehtavate investeeringute suurendamisel kriisi ajal, mil pangandussektor ei 
suutnud seda rolli enam täita, andes esimestel aastatel 8 miljardit eurot laenu, mis kutsus 
esile 20 miljardi euro ulatuses investeeringuid;

28. soovitab selle innovatiivse rahastamisvahendi rakendamise jätkamist ja tugevdamist 8. 
raamprogrammis, kuna see aitab parandada juurdepääsu rahastamisele ning soodustab 
erasektori investeeringuid;

29. väljendab siiski muret seoses teadustöö infrastruktuuridele, ülikoolidele ja 
teadusasutustele ning VKEdele, eelkõige innovatiivsetele VKEdele eraldatud tühiste 
summadega, ning seoses märkimisväärse geograafilise ja sektorite mittevastavusega 
eraldatud laenudes; toetab seetõttu ekspertide rühma konkreetseid soovitusi, mille 
eesmärk on parandada teatavate tagasihoidlikult esindatud sihtrühmade osalemist;

Üldine kokkuvõte

30. palub, et 7. raamprogrammi kasutamisel võetakse arvesse majanduskriisi tagajärgi 
programmi viimastele aastatele (20112013), võttes arvesse veel jagada jäänud 
märkimisväärseid summasid (28,8 miljardit eurot kolme aasta kohta), Euroopa 2020. aasta 
strateegia saavutatavaid eesmärke ning Euroopa teadusruumi ja innovatiivse liidu 
ettevalmistamist;

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Teaduse ja kodaniku lepitamine

„21. sajand pakub meile huvitavat paradoksi – kuigi ta esitab meile suuri teaduslikke 
väljakutseid ning teadus- ja tehnikaalane kasu on meie igapäevaelus levinud, ei ole teadus 
olnud kunagi nii kauge, kättesaamatu ja rahutuks tegev.” Claudie Haigneré, Universcience'i 
president, Prantsuse Vabariigi endine teadusminister (20022004) ja endine Euroopa asjade 
minister (20042005), arst ja astronaut.

23. ja 24. märtsil 2000 seadis Euroopa Nõukogu oma Lissaboni kohtumisel Euroopa Liidu 
jaoks ambitsioonika strateegilise eesmärgi – saada maailma kõige konkurentsivõimelisemaks 
ja dünaamilisemaks teadmuspõhiseks majandusjõuks. Selles strateegias tunnustati 
teadustegevuse keskset rolli.
Eesmärk tundus olevat Euroopa Liidu moodustanud 15 prestiiže riigi käeulatuses, kellest 
mõned, tundes igatsust kaotatud impeeriumi järele, nägid Euroopa Liidus lootus uueks 
ühiskonnaks.
Kuid Lissaboni strateegia kukkus läbi, ilma et Euroopa Liit oleks selle põhjuseid tegelikult 
analüüsinud.
Kas see on nende riikide süü, kes ei pidanud kinni enda peale võetud Euroopa kohustustest?
Kas see on nende inimeste süü, kes ei tunne piisavat seotust ja kes maksavad eliidi eest kallist 
hinda?
Kas see on eliidi süü, kes ei arvesta inimeste sooviga saada aru nende ettepaneku mõttest?
Kas see on vasturääkivate poliitiliste asjaolude jõud, mis ületab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide jõudu?
Ajaloolased peavad välja selgitama, mis juhtus sellel raskel aastakümnel 20002010, millega 
tõenäoliselt lõppes rahu, jõukuse ja vendluse aeg Euroopa rahvaste vahel, mis oli alanud 
pärast teist maailmasõda ja lõppes Berliini müüri langemise ja selle tagajärgedega.
See aastakümme algas euro kehtestamise ja lootusega rahastabiilsusele, mis muutus aga 
tohutuks eelarvefiaskoks, kuna me unustasime, et meil ei saa olla rahaliitu ilma 
majandusliiduta ja samuti olukorras, kus riigid ei pea kinni stabiilsuspaktist, mille nad 
allkirjastasid.
Sellele järgnes Nice'i lepingu jõustumine 1. veebruaril 2003, mis oli katastroof ja nii 
keeruline, et selle allkirjastanud alustasid viivitamata arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle, mis 
peaks viima uue teksti loomiseni.
Seejärel tunti suurt rõõmu, kui kontinent oli lõpuks ühendatud 2004. ja 2007. aastal, mil 
Euroopa Liiduga ühines 12 riiki, sealhulgas 10 postkommunistlikku riiki; kuid majanduskriisi 
saabumine õhutas rahvuslikku egoismi, mis mõjutas teatavat avalikku arvamust.
Seejärel kogesime inimeste hämmeldust, kui 2005. aastal väljendati Prantsusmaal ja 
Madalmaades soovi mõista ja mitte olla Euroopa ülesehitamises, millest nad enam aru ei 
saanud, unustatud. Prantsusmaa ja Madalmaad ei pea tundma süüd – kui 2005. aastal oleks 
läbi viidud 27 referendumit, siis oleks olnud rohkem kui kaks riiki, kus oleks vastatud „EI”.
Aastakümme lõppes majanduskriisiga, mis algas 2008. aastal.
See lõppes 2009. aastal koos uute institutsioonide, uue Euroopa Komisjoni ja uue Euroopa 
Parlamendiga.
Vahepeal on Euroopa Liit olnud seotud kahe olulise projektiga – Galileo ja ITER, mille 
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õnnestumises on kesksel kohal teadus ja teadustegevus ning mille puhul tekkivad raskused 
ilmestavad Euroopa karmi reaalsust.
Kuidas saame me pärast selliseid poliitilisi sündmusi loota, et me saame maailma kõige 
konkurentsivõimelisemaks teadmuspõhiseks majandusjõuks?
Sellel möödunud kümnendil seisid Euroopa Liit ja liikmesriigid silmitsi tohutu väljakutsega –
tagada oma rahvastele jõukus ja sotsiaalne progress üha kiirenevas ja keerulisemaks muutuvas 
maailmas.
Olles üle saanud impeeriumite nostalgiast on riigid aegamisi mõistnud, et nad on liiga 
väikesed ja peavad ühinema.
Euroopal läheb veel aega mõistmaks, et me ei ole suur kontinent.
Euroopa peab aru saama, et tema konkurendid on kontinentaalsed riigid: Hiina, Venemaa, 
India, Brasiilia, rääkimata Ameerika Ühendriikidest ja Austraaliast.
Kuid meie ei ole üks rahvus – me oleme riikide liit.
Me peame ühinema oma prioriteetide seadmiseks.
Selles kontekstis on teadus tõenäoliselt selline kogunemise valdkond, mida tehakse teadlikult 
ning loomulikult Euroopa Liidule võõrastest huvidest sõltumatult.
Käesolev raport on esitatud seda arvesse võttes – uurida, kas teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi (7. raamprogrammi) läbivaatamine oleks 
võimalus kuldse kolmnurga (teadmised, haridus ja teadusuuringud) tugevdamiseks, mis on 
Euroopa saatuse võti.
Miks teha ettepanek 7. raamprogrammi läbivaatamiseks ja mitte oodata 8. raamprogrammini?
Sest pärast 2006. aastat, mil Euroopa Parlament ja nõukogu tegid lõpliku otsuse seoses 7. 
raamprogrammiga, on esile kerkinud neli uut tegurit, mis mõjutavad teadustegevust ja teadust:

 meil on uued institutsioonid seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 
2009;

 meil on uus Euroopa Nõukogu ja uus Euroopa Parlament;
 meil on Euroopa 2020. aasta strateegia näol uus teekaart;
 me oleme üle elanud väga olulise finants- ja majanduskriisi, mis algas pärast 7. 

raamprogrammi läbirääkimisi 2007. aasta lõpus / 2008. aasta alguses, ning programmi 
viimased aastad (20112013) on väga nõrgad seoses majanduskasvu ja kriisist 
väljumisega, mille puhul ei tohi midagi jätta juhuse hoolde.

7. raamprogramm on Euroopa Liidu jaoks võimalus viia oma teaduspoliitika vastavusse 
majanduslike ja sotsiaalsete ambitsioonidega, tugevdades eelkõige Euroopa teadusruumi. 7. 
raamprogramm, mille eelarve on perioodiks 20072013 ligikaudu 54 miljardit eurot, on 
aastate jooksul muutunud üheks kõige olulisemaks teadustegevust toetavaks programmiks 
maailmas ning on Euroopa Liidu teaduspoliitika peamine töövahend. Kindlaks on määratud 
neli peamist eesmärki ja nendele vastab neli spetsiaalset programmi, mis peavad 
struktureerima Euroopa uurimisalaseid jõupingutusi: koostöö programm, ideede programm, 
inimeste programm ja suutlikkuse programm. Eesmärgiks on võimaldada Euroopa Liidul 
vastata peamistele sotsiaalsetele väljakutsetele, mis puudutavad kõiki liikmesriike ja millele 
nad üksi ei suuda vastata (demograafiline vananemine ja tervishoid, energia, vee ja toiduga 
varustatus, säästev areng, võitlus kliimamuutuse vastu jne), ning omandada rohkem teadmisi, 
mis võimaldavad meie ettevõtetel muutuda innovatiivsemateks ja tugevdada meie 
konkurentsivõimet.

Tagamaks, et 7. raamprogramm vastab endiselt Euroopa poliitikate vajadustele, viidi enne 
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2010. aasta lõppu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse nr 
1982/2006/EÜ artikli 7 lõikes 2 esitatud konkreetsete andmete põhjal läbi vahehindamine.
Euroopa Parlamendi raportöör tunneb heameelt ekspertide rühma pool läbiviidud hea töö üle 
seoses 7. raamprogrammi vahehindamise ja riskijagamisrahastuga, hoolimata väga laiast 
volitusest, mis nõuab palju tehnilisemat lähenemisviisi, ning loodab, et see on nii ka tulevaste 
raamprogrammide puhul. Kuid raportöör tunneb kahetsuste seoses Euroopa Nõukogu 
selleteemalise teatise avaldamise hilinemisega, kuna seda teatist oodati 2010. aasta lõpuks, 
ometi nägi teatis päevavalgust alles 2011. aasta veebruaris.
Lisaks tunneb raportöör kahetsust, et kõnealuses hinnangus ei võeta piisaval määral arvesse 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelise teadustegevuse ülemaailmseid aspekte.

Kõnealuse hinnangu eesmärk on kõrvutada programmide raames jagatavaid olulisi summasid: 
28,8 miljardit eurot kolme aasta peale (20112013) võrreldes 7. raamprogrammi neljal 
esimesel aastal (20072010) kasutatud 25,8 miljardi euroga ning 6. raamprogrammi raames 
(20022006) kasutatud 17 miljardi euroga. Teadustegevusele tuleks pühendada 2011. aastal 
rohkem kui 8,5 miljardit eurot, 2012. aastal rohkem kui 9,5 miljardit eurot ja 2013. aastal 
rohkem kui 10,5 miljardit eurot. Sellised summad nõuavad konkreetset analüüsi, et 
soodustada sidusrühmade osalemist ning vältida rahaliste vahendite hajusat jaotumist 
programmidesse, mille puhul esineb mittetoimimisi või mis ei vasta vajadustele. Parlamendi 
raportöör usub, et veatu riiklik rahanduspoliitika on vajalik sõltumata sellest, kas on kriis või 
mitte, kuid mis tahes muudatused või suunamuutused tuleb teha stabiilsust, üldist 
järjepidevust ja õiguskindlust austades ning sidusrühmade vastastikuse usalduse alusel.

Mõned üldsuunised kõnealuseks vahehindamiseks:
– lihtsustamine – seda käsitleti juba 11. novembri 2010. aasta resolutsioonis „Teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise lihtsustamine”, kuid selle juurde on vaja tagasi tulla, et 
vastata Euroopa Parlamendi nõudmistele. Tegelikkuses on üks ilmnenud takistusi 
haldusprotseduuride keerukus ja raskepärasus, mis juhivad seetõttu teadlased Euroopa 
rahastamisvahenditelt kõrvale, tegemaks otsus riiklike vahendite kasuks, ja muudavad need 
seoses teadustegevusega Euroopas ebapopulaarseks. Seda probleemi on suurendanud Euroopa 
Nõukogu hiljutine finantsauditite poliitika. Praegu näib eriti oluline lahendada minevikus, 
eelkõige 6. raamprogrammi raames esile kerkinud probleemid ning ennetada nende kordumist 
7. raamprogrammis või muudes tulevastes raamprogrammides. Minevikus tekkinud vaidluste 
lahendamine ilma Euroopa Kohtu sekkumiseta ning lihtsustamine olevikus ja tulevikus, võttes 
arvesse veatut riiklikku rahanduspoliitikat, on kõige olulisem tingimus, samuti et teaduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooniga saaks tegeleda Euroopa tasandil, eelkõige liikmesriikidega 
peetavate läbirääkimiste perspektiiviga, et 8. raamprogrammis oleks ette nähtud rohkem 
üleeuroopalist teadustegevust ning et saavutataks lõpuks Euroopa teadusruum.
– VKEde osalemine – seda on alati peetud raamprogrammide üheks nõrkuseks; jõupingutusi 
tehakse, kuid alati on vaja parandamist, näiteks on koostööga seotud programmide eesmärk, 
milleks on VKEde osalemise määr 15% peaaegu saavutatud;
– innovatsioon – praegu tugevdatakse innovatsiooni mõõdet pidevalt, seetõttu on oluline 
keskenduda viimastel aastatel just seda tüüpi projektidele. Euroopa Parlamendi raportöör 
soovib siiski rõhutada, et Euroopas on keeldutud seosest teadustegevuse-innovatsiooni ja 
turustamise vahel, kuigi turustamise potentsiaali tuleb alati arvesse võtta;
– riskijagamisrahastu – selle mehhanismi rakendamisel on olnud väga positiivne mõju ning 
seda tuleks jätkata ja tugevdada 7. raamprogrammi lõpus ja tulevastes programmides;
– raportöör teeb ettepaneku, et teadus- ja arengupoliitika muudetakse territoriaalseks, et 
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ühtlustada teadustegevuse jagunemist seoses kõikide ülikoolidega. Seos pädevusega, mida 
sageli leiab linnapiirkondades, võiks tugevdada digitaalseid suhteid näiteks koos pidevate 
videokonverentsidega ja aruka vastastikuse sidumise kaudu piirkondlike uurimiskeskuste ja 
tippkeskuste vahel;
– raportöör teeb samuti ettepaneku ambitsioonika Euroopa teaduskava koostamiseks 
tehnoloogia ja kaitse valdkonnas Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, rakendades Euroopa 
Liidu lepingu artiklit 45 d, eesmärgiga tugevdada kaitsesektori tööstus- ja tehnoloogilist baasi 
ning parandada riiklike sõjaliste kulutuste tõhusust. Selle kava eesmärk peaks olema 
tugevdada Euroopa kaitsetööstust.

Üldisemalt ja seoses veel alustamata projektikonkurssidega teeb raportöör ettepaneku, et nad 
peaksid tugevdama Euroopa teadusruumi ning väljendama Euroopa olemasolevat lisaväärtust, 
eesmärgiga pidada liikmesriikidega läbirääkimisi tulevaste finantsperspektiivide üle, et alates 
2014. aastast muuta teadustegevus üleeuroopaliseks.


