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Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele konkurentsivõime nõukogu 23. novembri 2007. aasta 

istungil vastuvõetud nõukogu järeldused teadusinfo kohta digitaalajastul.
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NÕUKOGU JÄRELDUSED

TEADUSINFO KOHTA DIGITAALAJASTUL:

JUURDEPÄÄS, LEVITAMINE JA SÄILITAMINE

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

TULETADES MEELDE:

- komisjoni 24. augusti 2006. aasta soovitust kultuurimaterjali digiteerimise, sellele 

sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta (ELT 2006/L 236/28) ning 

sellega seotud nõukogu 13. novembri 2006. aasta järeldusi (ELT 2006/C 297/01);

- komisjoni 14. veebruari 2007. aasta teatist teadusinfo kohta digitaalajastul: juurdepääs, 

levitamine ja säilitamine (KOM(2007) 56);

- komisjoni 4. aprilli 2007. aasta rohelist raamatut „Euroopa teadusruum: uued perspektiivid” 

(KOM(2007) 161);

- OECD riiklikult rahastatavatele uurimisandmetele juurdepääsu käsitlevaid põhimõtteid ja 

suuniseid, mis kõikide OECD riikide poolt 2007. aastal heaks kiideti,

ARVESTADES, et:

- juurdepääs teadusinfole (publikatsioonidele ja andmetele) ja selle levitamine on Euroopa 

teadusruumi arengu seisukohalt otsustava tähtsusega, ning võib aidata kiirendada 

innovatsiooni; 

- Internet on loonud ainulaadsed võimalused teadusuuringute tulemuste levitamiseks, 

jagamiseks ja edasiarendamiseks;
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- info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad kujundavad põhjalikult ümber viise, kuidas teadlased 

teadmisi edastavad, teadusuuringuid läbi viivad ja teadmisi loovad; 

- kiire ühenduvuse ja suure jõudlusega infotöötluse ajastul muutuvad andmed tänapäeva 

teaduse jaoks keskseks teguriks; 

- teadusinfo avaldamise süsteemid täidavad üliolulist rolli teadusinfo levitamisel ja selle 

kvaliteedi kontrollimisel eelkõige vastastikuste eksperdihinnangute andmise kaudu, ning 

mõjutavad seega tugevalt teadustöö rahastamise poliitikat ning Euroopa teadusuuringute 

kvaliteeti;

- ülikoolid, raamatukogud, teadusuuringuid läbiviivad ja neid rahastavad organisatsioonid, 

teaduskirjastused ja muud sidusrühmad on viimastel aastatel teinud märkimisväärseid 

investeeringuid sidusjuurdepääsu tagavatesse infotehnoloogilistesse lahendustesse;

- teadusinfo tõhus ja pikaajaline digitaalne säilitamine on Euroopa teadusuuringute praegust ja 

tulevast arengut silmas pidades äärmiselt oluline,

1) TERVITAB

- komisjoni teatist (KOM(2007) 56) „Teadusinfo digitaalajastul: juurdepääs, levitamine ja 

säilitamine”, millega luuakse alus teadusinfole juurdepääsu ja selle säilitamise vallas 

tehtavaks edasiseks tööks Euroopa tasandil. 

2) TUNNISTAB, et

- ülikoolid, rahvusvahelised teadusasutused, uurimiskeskused, raamatukogud ja muud 

avalikud asutused ning teaduskirjastused annavad suure panuse teadusinfo levitamisse;
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- uute Interneti-põhiste levitamisviisidega seoses on käivitunud kõiki asjaomaseid 

sidusrühmi hõlmav ulatuslik arutelu teadusinfole juurdepääsu ja selle levitamise üle 

ning eriti vastastikuse eksperdihinnangu saanud teadusartiklitele juurdepääsu üle; 

- viimastel aastatel on teadusraamatukogude võimet pakkuda teadlastele laia 

publikatsioonide valikut mõjutanud teadusajakirjade (sealhulgas publikatsioonide 

elektroonilise levitamise) üldine hinnatõus;

- käimasolevad algatused, mille eesmärgiks on töötada välja teadusinfole avatud 

juurdepääsu tagavad viisid, on Euroopa teaduse arengu seisukohalt strateegilise 

tähtsusega. 

3) RÕHUTAB

- vajadust tagada kiire ja laialdane juurdepääs riiklikult rahastatavate teadusuuringute 

tulemustele;

- asjaolu, et liikmesriigid on väga huvitatud tõhusast teadusinfosüsteemist, mis 

maksimeerib teadusuuringutesse ja tehnoloogiaarendusse tehtud avaliku sektori 

investeeringute sotsiaal-majanduslikku mõju; 

- seda, kuivõrd oluline on, et riiklikult rahastatavatest teadusuuringutest tulenev 

teadustoodang oleks Internetis kättesaadav nii, et sellega ei kaasneks lugejale mingeid 

kulusid ja see tegevus oleks ühtlasi majanduslikult elujõuline, hõlmates viiteajaga 

avatud juurdepääsu; 

- paljude teadusuuringute, nende rahastamisallikate ning uuringute tulemuste 

levitamiskanalite piirideülest olemust; 

- seda, kuivõrd oluline on tagada parem juurdepääs töötlemata andmetele ning andme- ja 

materjalikogudele, mis võimaldab andmeid uutmoodi analüüsida ja kasutada viisil, mida

nende koostaja ette ei näinud;
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- asjaolu, et uued elektroonilised sidevahendid suudavad võimaldada avatud juurdepääsu 

andmetele ja teaduslikele publikatsioonidele ning annavad ainulaadse võimaluse 

andmete otsimise, analüüsimise ja integreerimise spetsiifiliste vahendite vabaks 

arendamiseks, mida võib toetada ühiste formaadistandardite väljatöötamine;

- asjaolu, et liikmesriikide poliitikad ja tavad, mis käsitlevad nii juurdepääsu teaduslikele 

publikatsioonidele ja uurimisandmetele kui nende säilitamist, arenevad erineva 

kiirusega; 

- seda, kuivõrd oluline on tõhus koostöö erinevate osalejate, sealhulgas 

rahastamisasutuste, teadlaste, teadusasutuste ja teaduskirjastuste vahel küsimustes, mis 

puudutavad nii juurdepääsu teaduslikele publikatsioonidele ja uurimisandmetele kui ka 

nende levitamist ja säilitamist.

4) VÕTAB TEADMISEKS

- hiljutised aruanded, milles kutsutakse komisjoni üles parandama juurdepääsu tema poolt 

rahastatavate teadusuuringute tulemustele, sealhulgas Euroopa teadusuuringute 

nõuandekomitee ja Euroopa Teadusnõukogu teaduskolleegiumi aruanded, milles 

toetatakse avatud juurdepääsu ühenduse rahastatavate teadusuuringute tulemustele;

- komisjoni kavatsuse toetada teadustööde kirjastamise süsteemi käsitlevaid edasisi 

uuringuid ning viia läbi digitaalse säilitamise majanduslike aspektide uuring.
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5) KUTSUB LIIKMESRIIKE ÜLES

kooskõlas käesoleva dokumendi lisaga, esimeste sammudena:

- tugevdama teadusinfole juurdepääsu ning selle säilitamise ja levitamise riiklikke 

strateegiaid ja struktuure, lahendades korralduslikke, õiguslikke, tehnilisi ja 

finantsalaseid probleeme; 

- tõhustama juurdepääsu, säilitamise ja levitamise poliitikate ja tavade kooskõlastamist 

liikmesriikide, suurte teadusasutuste ja rahastamisasutuste vahel;

- tagama teadlastele ja üliõpilastele võimalikult ulatusliku juurdepääsu teaduslikele 

publikatsioonidele, eelkõige teadusinfoga seotud riigihankemenetluste parandamise 

kaudu; see võiks hõlmata nende menetlustega seotud teabe vahetamist ja „suurte 

tehingutega” (mitme ajakirja tellimine soodushinnaga) seotud lepingutingimuste 

läbipaistvuse suurendamist, samuti eri liikmesriikide rahastamisasutuste, teadusasutuste 

ja teaduskirjastuste vaheliste koostöövõimaluste uurimist, et saavutada mastaabisääst 

ja riiklike vahendite tõhus kasutamine nõudluse koondamise kaudu; 

- tagama teadusinfo, sealhulgas publikatsioonide ja andmete pikaajalise säilitamise ning 

pöörama info säilitamist käsitlevates riiklikes strateegiates vajalikku tähelepanu 

teadusinfole.

6) KUTSUB KOMISJONI ÜLES

kooskõlas käesoleva dokumendi lisaga, esimeste sammudena:
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- jälgima häid tavasid seoses avatud juurdepääsuga Euroopa teadustoodangule, sealhulgas 

neid, mis tulenevad teaduslike kogukondade ja suurte teadusasutuste poolt 

läbiviidavatest suuremahulistest katsetustest, ning julgustama selliste uute viiside 

väljatöötamist, mis võiksid parandada juurdepääsu Euroopa teadusuuringute 

tulemustele;

- jälgima riiklike virtuaalsete teadusraamatukogude hetkeolukorda ELis ja muid 

käimasolevaid arenguid kogu Euroopas, mis on seotud üliõpilaste ja teadlaste 

juurdepääsuga teadusinfole ja selle digitaalsele säilitamisele, ning samuti asjakohase 

õigusraamistikuga seotud tingimusi, mis võivad mõjutada juurdepääsu nimetatud infole;

- katsetama avatud juurdepääsu pakkumisega ELi teadusuuringute raamprogrammidest 

rahastatavate projektide raames saadud teadusuuringute tulemustele ja 

publikatsioonidele, et hinnata konkreetsete lepinguliste nõuete vastuvõtmise 

asjakohasust;

- julgustama digitaalse säilitamisega seotud uuringute läbiviimist ja eksperimenteerimist 

teadusuuringute tulemuste haldamise infrastruktuuridega, mis tagavad teadusinfole 

avatud juurdepääsu ja selle säilitamise seisukohalt piirideülest, institutsioonidevahelist 

ja teadusaladevahelist lisaväärtust, ning nende infrastruktuuride laialdast 

kasutuselevõttu;

- andma oma toetus ja aitama kaasa poliitika paremale kooskõlastamisele ning 

sidusrühmade vahelise konstruktiivse arutelu ja teabevahetuse edendamisele.

____________
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LISA

A. Liikmesriike kutsutakse üles tegema järgmist:

1. Teadusinfole juurdepääsu ja selle levitamise riiklike strateegiate ja 

struktuuride tugevdamine:

teadusinfo levitamist ja sellele juurdepääsu käsitlevate selgete poliitikate 

määratlemine ning sellega seonduva rahastamiskava koostamine;

2008

nimetatud poliitikate abil Interneti kaudu toimuva juurdepääsu edendamine 

riiklikult rahastatavate teadusuuringute tulemustele nii, et sellega ei 

kaasneks lugejale mingeid kulusid, kaaludes samas majanduslikult 

elujõulisi viise, sh viiteajaga avatud juurdepääsu, selle teostamiseks;

alates 

2008

teadusinfole juurdepääsu mõjutavate tingimuste süstemaatiline hindamine, 

mis hõlmab muu hulgas järgmist:

- [viis, kuidas teadlased oma teadusartiklite autoriõigust kasutavad;]

- teadusinfo levitamisse tehtavate investeeringute osatähtsus võrreldes 

teadusuuringutesse tehtavate koguinvesteeringutega;

- finantsmehhanismide kasutamine juurdepääsu parandamiseks (nt 

käibemaksu tagastamine raamatukogudele digitaalsete ajakirjade 

tellimise eest);

2008

selle tagamine, et teadusinfo andmekogud on jätkusuutlikud ja 

koostalitlusvõimelised;

2010

peamiste sidusrühmade (teadlased, rahastamisasutused, raamatukogud, 

teaduskirjastused) kaasamine teadusinfo üle peetavasse ühisesse arutelusse.

2008
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2. Juurdepääsu ja levitamise poliitikate ja tavade kooskõlastamise tõhustamine 

liikmesriikide vahel:

võimaluste uurimine avatud juurdepääsu käsitlevate ühiste aluspõhimõtete 

määratlemiseks riiklike rahastamisasutuste poolt;

2008

avalikest vahenditest rahastatavate „suurte tehingutega” (mitme ajakirja tellimine 

soodushinnaga) seotud lepingutingimuste läbipaistvuse suurendamine ning 

võimaluste hindamine mastaabisäästu saavutamiseks nõudluse koondamise 

kaudu; 

2008

riikide teadusinfo andmekogude koostalitlusvõime saavutamise suunas 

töötamine, et hõlbustada teadusinfole juurdepääsu ja selle otsimist väljaspool 

riigi piire; 

2009

Euroopa tasandil tehtud edusamme kirjeldava põhjaliku ülevaate koostamisele 

kaasaaitamine, teavitades komisjoni teadusinfo levitamise alternatiivsete 

viisidega seonduvatest tulemustest ja kogemustest. 

2008

3. Teadusinfo, sealhulgas publikatsioonide ja andmete pikaajalise säilitamise tagamine 

ning säilitamist käsitlevates riiklikes strateegiates vajaliku tähelepanu pööramine 

teadusinfole:

struktureeritud lähenemisviisi määratlemine teadusinfo pikaajalise säilitamise 

suhtes ning nimetatud lähenemisviisi lülitamine digitaalse säilitamise riiklikesse 

kavadesse, mis on kehtestatud kooskõlas komisjoni 24. augusti 2006. aasta 

soovitusega ning nõukogu 13. novembri 2006. aasta järeldustega 

kultuurimaterjalile sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise kohta; 

2008 

keskpaik

teadusinfo eripära arvessevõtmine digitaalset säilitamist käsitleva 

õigusraamistiku (sh seaduspärase säilitamise) ja praktilise ülesehituse

kehtestamisel. 

2009
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B. Komisjoni kutsutakse üles rakendama meetmeid, mis tehti teatavaks teatises „Teadusinfo 

digitaalajastul: juurdepääs, levitamine ja säilitamine”, ning tegema eelkõige järgmist:

1. Katsetamine avatud juurdepääsu pakkumisega ELi teadusuuringute 

raamprogrammidest rahastatavate projektide raames saadud teaduslikele 

publikatsioonidele:

konkreetsete katsetuste määratlemine ja elluviimine, mis on seotud avatud 

juurdepääsu pakkumisega ühenduse rahastatavate teadusuuringute raames 

saadud teaduslikele publikatsioonidele, sealhulgas viiteajaga avatud 

juurdepääsu pakkumisega.

alates 

2008

2. Selliste katsetuste ja infrastruktuuride toetamine, mis annavad teadusinfole 

juurdepääsu ja selle säilitamise seisukohalt piirideülest lisaväärtust:

teadusuuringute infrastruktuuride kaasrahastamine, iseäranis digitaalsete 

andmekogude ühendamiseks Euroopa tasandil, ning digitaalse säilitamisega 

seotud uuringute kaasrahastamine seitsmenda raamprogrammi raames;  selliste 

avatud juurdepääsuga seotud katsetuste toetamine, mis annavad selget 

lisaväärtust.

alates 

2007

3. Liikmesriikide vahelise poliitika paremale kooskõlastamisele kaasaaitamine ning 

sidusrühmade vahelisele konstruktiivsele arutelule kaasaaitamine:

asjaomaste sidusrühmade kaasamine Euroopa tasandil teadusinfo üle peetavasse 

ühisesse arutelusse;

alates 

2007

heade tavade jälgimine seoses avatud juurdepääsuga Euroopa teadustööle. alates 

2008

________________


