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LÜHISELGITUS

Käesolev määrus kuulub 2011. aasta novembris Euroopa Komisjoni poolt esitatud 
raamprogrammi „Horisont 2020” õigusaktide paketti. Paketi eesmärk on kehtestada aastateks 
2014–2020 teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm.

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika on ELi konkurentsivõime seisukohast 
väga oluline. ELil tuleks kohaneda muutuva maailmaga teadusuuringute poliitika abil, mis 
tõstaks ELi tehnoloogilise arengu tippu ning looks sellega juurde töökohti ja edendaks 
majandust.

Käesolev määrus on paketi Horisont 2020 peamine vahend. Sellega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm. Kuna see on põhimäärus, kohaldatakse selle 
suhtes kaasotsustamismenetlust.

Õiguskomisjoni huvi selle otsuse vastu piirdub enamasti eetiliste küsimustega, kuna 
komisjoni kohustuste hulka kuuluvad ka uue tehnoloogiaga seotud eetikaküsimused.
Komisjon piirdub seetõttu oma muudatusettepanekutes ainult määruse projektiga tõstatatud 
eetiliste küsimustega.

Põhiline eetiline küsimus, mis tekib, on seotud teadusuuringutega, milles kasutatakse inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Seitsmes raamprogramm (2007–2013) võeti vastu pärast seda, kui 
nimetatud eetilises küsimuses jõuti tundliku kompromisslahenduseni. Käesoleva arvamuse 
projekti eesmärk on selle probleemiga tegeleda ning samas saavutada suurem õiguskindlus.

Komisjon teeb seetõttu ettepaneku, et teadusuuringud, mille käigus hävitatakse inimese 
embrüoid või milles kasutatakse inimese embrüonaalseid tüvirakke, tuleks ELi rahastamisest 
täielikult välja arvata. Siis jääks iga liikmesriigi otsustada – vastavalt igaühe eetikareeglitele –
kas selliseid teadusuuringuid oma eelarvest rahastada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Teadus- ja innovatsioonitegevus 
põhineb sageli teadlaste, uurimisasutuste, 
ettevõtjate ja kodanike suutlikkusel saada
teaduslikku teavet ning seda jagada ja 
kasutada. Et suurendada teadmiste 
levimist ja kasutamist, peaks püsiva 
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juurdepääsu tagamine 
teadusväljaannetele, mida hõlmas juba 
seitsmes raamprogramm, olema 
üldpõhimõte teadusväljaannete puhul, 
mida rahastatakse programmi „Horisont 
2020” avalikest vahenditest. Lisaks tuleks 
programmi „Horisont 2020” raames 
katsetada internetipõhise avatud 
juurdepääsu võimaldamist teaduslikele 
andmetele, mis on saadud või kogutud 
avalikest vahenditest rahastatud 
teadusuuringute raames, mille eesmärk 
on niisugustele andmetele avatud 
juurdepääsu muutmine üldreegliks 2020. 
aastaks. Vajaduse korral võib 
avaldamisega seotud kulud katta 
„Horisont 2020”eelarvest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi.
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi.
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Teadusuuringute 
käigus tuleks kinni pidada ka 
liikmesriikide õiguslikest ja haldussätetest 
ning tavadest. Kõik toimingud tuleb läbi 
viia nii, et oleks tagatud inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 168 ja ELi 
põhiõiguste harta artiklis 35, et igaühel 
oleks lihtsam kasutada oma õigust 
ennetavale tervishoiule ning ravile 
siseriiklike õigusaktide ja tavadega 



AD\913037ET.doc 5/11 PE489.509v02-00

ET

kehtestatud tingimustel.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada, et teadusuuringud jäävad siseriikliku 
õiguse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Liikmesriikide seadused, mis 
reguleerivad inimese embrüote ja inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamist 
teadusuuringuteks, erinevad üksteisest 
märkimisväärselt. Liidu poliitikaga ei 
peaks püüdma liikmesriikide seadusi 
ühtlustada. Euroopa Komisjon teatas 
seoses seitsmenda raamprogrammiga, et 
ta „jätkab senist praktikat ega esita 
regulatiivkomiteele selliste projektide 
ettepanekuid, mis sisaldavad 
teadustegevusi, millega hävitatakse 
inimembrüoid, sealhulgas tüvirakkude 
saamiseks”1. See kohustus tuleks 
õiguskindluse tagamiseks lisada 
käesolevasse määrusesse. Komisjon peaks 
aktiivselt toetama teadusuuringuid, mis
on suunatud embrüonaalsetele 
tüvirakkudele alternatiivide 
väljatöötamisele.
__________________
1 Komisjoni avalduse (artikli 6 kohta) 
punkt 12, mis on lisatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 
412/1, 30.12.2006, lk 1).
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Selgitus

Selle muudatusega soovitakse anda komisjoni poolt seoses tüvirakkudega võetud kohustusele 
seaduse jõud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
liikmesriikide õigussüsteeme käsitleva 
teadustöö arendamisele, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vastutustundlikkusele (k.a 
soolised aspektid), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Selgitus

Arvestades teatud laadi teadusuuringutega kaasnevate õiguslike ja eetiliste probleemidega, 
tuleks ettepanekusse lisada ka õigusliku uurimistöö rahastamine.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teadusprojektides, kuhu on inimesed 
kaasatud uuritavana või 
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lõppkasutajatena, tagatakse programmi 
„Horisont 2020” raames, et kõiki 
osalejaid ja ühiskonnarühmi koheldakse 
võrdselt.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Avatud juurdepääs

Tulemuste kasutamise ja levitamise 
tõhustamiseks ning seega innovatsiooni 
ergutamiseks Euroopas tuleks toetada 
püsiva ja avatud juurdepääsu tagamist 
programmist „Horisont 2020” 
rahastatavatel teadusuuringutel 
põhinevatele väljaannetele, hoolitsedes 
samuti selle eest, et Euroopa teadlastel 
oleks võimalik avaldada tulemusi kõrgelt 
hinnatud ajakirjades ja muudes 
foorumites. Võib toetada avatud 
juurdepääsu tagamist teaduslikele 
andmetele, mis on saadud või kogutud 
programmist „Horisont 2020” rahastatud 
teadusuuringute raames.
„Horisont 2020”programmiga seotud 
väljaannete kulud kaetakse programmi 
eelarvest, kui avaldatud väljaannetele on 
avatud ja vaba juurdepääs.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” alla 
kuuluvas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb järgida eetilisi põhimõtteid ning 

1. Programmi „Horisont 2020” alla 
kuuluvas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb järgida eetilisi põhimõtteid ning 
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asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle, 
Maailma Arstide Liidu Helsinki 
deklaratsiooni inimestega läbiviidavate 
meditsiiniliste uuringute eetiliste 
põhimõtete kohta, Euroopa Nõukogu 4.
aprilli 1997. aasta inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooni: inimõiguste 
ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja 
arstiteaduse rakendamisel ja selle 
lisaprotokolle ning ÜRO Peaassamblee 8. 
märtsi 2005. aasta resolutsiooni nr 59/280 
inimese kloonimise kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) tegevused, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 
sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, millega kaasneb 
inimese embrüote hävitamine;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse välistada selliste teadusuuringute rahastamine, 
mille käigus hävitatakse inimese embrüoid.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teadusuuringud, mille käigus 
kasutatakse inimese embrüonaalseid 
tüvirakke.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse välistada selliste teadusuuringute rahastamise, 
mille käigus kasutatakse inimese embrüonaalseid tüvirakke

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata.
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada inimese muud liiki
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid.
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb inimese embrüonaalseid tüvirakke kasutavate 
teadusuuringute rahastamise keelust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
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kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest, ning vajaduse korral nende 
edastamine ja levitamine teadlaskonnale 
ja üldsusele;
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