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– Nõukogu resolutsioon

Delegatsioonidele edastatakse käesoleva dokumendi lisas nõukogu resolutsioon Euroopa 

teadusruumi tõhustatud juhtimise kohta, mis võeti vastu konkurentsivõime nõukogu 3. detsembri 

2009. aasta istungil.

___________________
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LISA

NÕUKOGU RESOLUTSIOON EUROOPA TEADUSRUUMI TÕHUSTATUD JUHTIMISE 

KOHTA

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

TULETAB MEELDE oma 14. jaanuari 1974. aasta resolutsiooni liikmesriikide poliitika 

koordineerimise kohta ning teaduse ja tehnoloogia valdkonnas liidu huvides olevate projektide 

määratlemise kohta, millega asutati teadus- ja tehnikauuringute komitee (CREST)1, ning mis 

asendati nõukogu 28. septembri 1995. aasta resolutsiooniga CRESTi kohta2;

TULETAB MEELDE oma 15. juuni 2000. aasta resolutsiooni Euroopa teadusruumi loomise kohta3

pärast Euroopa Ülemkogu 23.–24. märtsi 2000. aasta kohtumist, millel kiideti heaks Lissaboni 

strateegia;

TULETAB MEELDE Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. aasta kohtumise järeldusi, milles 

viidati hästitoimivale teadmiste kolmnurgale hariduse, teadustegevuse ja innovatsiooni koostoimes, 

ja 19.–20. märtsi 2009. aasta kohtumise järeldusi, milles kutsuti üles võtma viivitamatult 

konkreetseid meetmeid, et innustada ettevõtluse, teaduse, hariduse ja koolituse vahelist partnerlust

ning suurendada investeeringuid teadusesse, teadmistesse ja haridusse ja parandada nende 

investeeringute kvaliteeti;

TULETAB MEELDE Euroopa Ülemkogu 13.–14. märtsi 2008. aasta kohtumise järeldusi, milles 

kutsuti üles kõrvaldama takistused teadmiste vabalt liikumiselt, luues nn viienda vabaduse;

TULETAB MEELDE nõukogu 30. mai 2008. aasta järeldusi Ljubljana protsessi käivitamise kohta 

– Euroopa teadusruumi elluviimine, eesmärgiga kehtestada Euroopa teadusruumi tõhustatud 

juhtimine, mis põhineb Euroopa teadusruumi pikaajalisel visioonil, mis on välja töötatud 

liikmesriikide ja komisjoni partnerluses ning sidusrühmade ja kodanike laialdasel toetusel;

  
1 ELT C 7, 29.1.1974, lk 2–4.
2 ELT C 264, 11.10.1995, lk 4-5.
3 EÜT C 205, 19.7.2000, lk 1.
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TULETAB MEELDE nõukogu 2. detsembri 2008. aasta järeldusi Euroopa teadusruumi 2020. aastal 

käsitleva visiooni määratlemise kohta,4 milles kutsuti tulevasi eesistujariike võtma arvesse 

nimetatud visiooni ning selle võimalikku arengut, kui nad töötavad välja oma ettepanekuid seoses 

Euroopa teadusruumi juhtimisega tulevikus, ning rõhutati vajadust kasutada Euroopa teadusruumi 

algatuste käsitlemisel täielikult olemasolevate koordineerimisstruktuuride, näiteks CRESTi 

potentsiaali;

TULETAB MEELDE Euroopa Ülemkogu 11.–12. detsembri 2008. aasta kohtumise järeldusi, 

milles esitati üleskutse käivitada Euroopa innovatsiooni arendamise kava koos Euroopa 

teadusruumi väljaarendamisega ja mõttevahetusega selle üle, milline peaks olema Lissaboni 

strateegia tulevik pärast 2010. aastat;

TULETAB MEELDE nõukogu 29. mai 2009. aasta järeldusi, milles kutsuti üles koostama ja 

korrapäraselt ajakohastama Euroopa teadusruumi 2020. aastal käsitleva visiooni elluviimise 

tegevuskava ning veelgi enam osalema ELi selliste poliitikate ja vahendite suurema vastastikuse 

täiendavuse ja koostoime tagamisel, nagu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

raamprogrammid, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm, struktuurifondid, 

Ljubljana protsess, hariduse ja koolituse ühine raamistik ja Bologna protsess,

1. TUNNISTAB, et teaduspoliitikad, -programmid ja -tegevused Euroopa tasandil 

hõlmavad Euroopa Liidu ja valitsustevahelise tasandi ning riigi/piirkondliku tasandi 

teaduspoliitikaid, -programme ja -tegevusi, mis annavad panuse Euroopa teadusruumi 

üldisesse arengusse, ning et vajadusel ja vastavalt erikorrale kaasatakse Euroopa 

teadusruumi väljaarendamisse ka kolmandaid riike, tunnustades raamprogrammiga 

assotsieerunud riikidega tehtava koostöö hetkeseisu;

2. TUNNISTAB, et suur hulk osalejaid ja sidusrühmi on juba kaasatud Euroopa 

teadusruumi väljaarendamisse riiklikul, piirkondlikul, valitsustevahelisel või Euroopa 

Liidu tasandil ja et erinevad Euroopa teadusruumiga seotud mehhanismid, protsessid ja 

vahendid juba toimivad;

  
4 ELT C 25, 31.1.2009, lk 1–4.
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3. TUNNISTAB, et Euroopa teadusruumis on strateegilise poliitikakujundamise ja 

otsustamise jaoks vaja tulemuslikku ja tõhustatud juhtimist, milles liit ja liikmesriigid 

demonstreerivad juhtivamat rolli ja püüdu Euroopa teadusruumi 2020. aastal käsitleva 

visiooni elluviimiseks ning ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise 2010. aasta 

järgse perioodi strateegia rakendamiseks. Juhtpõhimõteteks peaks olema lihtsus, tõhusus 

ja läbipaistvus, austades subsidiaarsuse põhimõtet;

4. RÕHUTAB, et nimetatud tõhustatud juhtimise eesmärk peaks olema Euroopa 

teadusruumiga seotud tegevuse, programmide ja poliitika koordineerimise ja koostöö 

hõlbustamine kõikidel tasanditel, vastavalt Euroopa teadusruumi 2020. aastal käsitlevast 

visioonist tulenevatele eesmärkidele, võttes arvesse liikmesriikide mitmekesisuse 

positiivseid aspekte;

5. TUNNISTAB, et haridusest, teadusest ja innovatsioonist koosneva teadmiste kolmnurga 

mõiste seostub vajadusega parandada süsteemse ja pideva vastastikuse koostoime kaudu 

investeeringute mõju kolmes nimetatud tegevusvaldkonnas;

6. TUNNISTAB, et juhtimise kriitiline aspekt on vajadus Euroopa ja liikmesriikide 

tasandil ühtsema poliitika järele, arendades poliitikakujundamisel paremat ja tõhusamat 

koostoimet teadmiste kolmnurga kolme komponendi vahel, et kiirendada üleminekut 

tõelisele teadmistel põhinevale majandusele ja ühiskonnale;

7. RÕHUTAB, et tuleb süsteemsemalt, laiemalt ja struktureeritumalt konsulteerida 

Euroopa teadusruumi asjaomaste sidusrühmadega, ning et laiemat avalikkust ja 

asjaomaseid sidusrühmade kategooriaid tuleb paremini teavitada Euroopa teadusruumi 

eesmärkidest, kasust ja saavutustest ning Euroopa teadusruumi 2020. aastal käsitlevast 

visioonist;
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8. Võttes arvesse Euroopa teadusruumi laia ja institutsioonidevahelist olemust, 

RÕHUTAB Euroopa Parlamendiga korrapärase arvamuste vahetamise ja suhtlemise 

tähtsust;

9. INNUSTAB liikmesriike vajadusel tugevdama oma ettevalmistumist asjaomaste 

komiteede ja töörühmade koosolekuteks (sealhulgas sidusrühmadega asjakohase 

konsulteerimise abil) ning soodustama teadmiste kolmnurga kõikide valdkondade 

vahelist vajalikku koostoimet;

10. TUNNISTAB vajadust luua vahendid uue ja innovatiivse hoo andmiseks poliitilisel 

tasandil, et olla võimeline saavutama Euroopa teadusruumi eesmärke, ja KUTSUB 

tulevasi eesistujariike üles kaaluma hästi ettevalmistatud ja eesmärgistatud Euroopa 

teadusruumi ministrite konverentside kokkukutsumist, kui suuniste andmisel Euroopa 

teadusruumi pikaajaliseks strateegiliseks arenguks on selge lisaväärtus; NÕUSTUB, et 

sellised konverentsid võiksid toimuda ministrite laiendatud mitteametliku kohtumisena;

11. TUNNUSTAB CRESTi rolli nõukogu ja komisjoni nõustamisel Euroopa teadusruumi 

puudutavates küsimustes; TUNNISTAB siiski, et Euroopa teadusruumi arendamiseks ja 

selleks, et reageerida vajadusele kaasata paremini riiklikke poliitikaid, peaks CRESTil 

olema aktiivsem roll, näiteks peaks Euroopa teadusruumi poliitiline komitee andma 

omal algatusel või nõukogu või komisjoni taotlusel õigeaegselt strateegilist nõu 

nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele;

12. Tuginedes eespool esitatule, KIIDAB HEAKS alljärgnevad põhimõtted uue CRESTi 

rolli tugevdamiseks Euroopa teadusruumi strateegilisel arendamisel:

a) CREST on strateegiline nõuandev organ, kelle ülesanne on nõustada nõukogu, 

komisjoni ja liikmesriike Euroopa teadusruumi puudutavates küsimustes. CREST 

peaks jälgima ka Euroopa teadusruumi arengut, sealhulgas ELi raamprogrammide 

arengut;
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b) CREST peaks andma strateegilist nõu eelkõige järgmistes küsimustes:

i. üldsuunised võimalike tulevaste, Euroopa teadusruumi arengut edendavate 

rahvusvahelise, Euroopa ja riikide tasandi poliitikate jaoks;

ii. varajases etapis Euroopa teadusruumi, sealhulgas ELi raamprogrammide ja 

muude asjakohaste ELi algatuste ning asjakohaste riiklike ja 

valitsustevaheliste algatuste, sealhulgas vahendite ja algatuste üldise 

sidususe arendamise poliitiliste algatuste strateegilised prioriteedid, 

kujundamine ja rakendamine;

iii. vajadusel Euroopa teadusruumi arendamiseks asjakohaste riiklike poliitikate 

koordineerimise edendamine;

iv. hilisemas etapis kõikide nimetatud poliitiliste algatuste sõltumatu hindamise 

väljatöötamine ja rakendamine;

c) CREST peaks arendama koostoimet ja sidusust teiste poliitikavaldkondadega, 

eelkõige teadmiste kolmnurgaga seotud valdkondadega;

d) CREST peaks tegema koostööd ja konsulteerima rühmadega, mis on seotud 

Euroopa teadusruumiga, kuna see on vajalik tema eesmärkide saavutamiseks. Ta 

võiks oma seisukohtades tugineda ka nimetatud rühmade panusele;

e) liikmesriigid ja komisjon peaksid andma ühise panuse CRESTi töösse Euroopa 

teadusruumi edasiarendamiseks;
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13. LEIAB, et tuleks täiendavalt arutada CRESTi töömeetodeid, võttes arvesse uut 

õiguslikku ja institutsioonilist raamistikku, pidades silmas 28. septembri 1995. aasta 

resolutsiooni asendamist uue resolutsiooniga, millega antakse CRESTi komiteele 

uuendatud volitused. Uuendatud volitused tuleks kavandada kooskõlas punktis 12 

sätestatud põhimõtetega ja kiita nõukogus heaks 2010. aasta keskel;

14. KUTSUB kõiki asjaomaseid rühmi,5 mis on loodud selleks, et aidata luua Euroopa 

teadusruumi, arendama vastavalt vajadusele välja süstemaatilist ja läbipaistvat 

konsulteerimist sidusrühmadega;

15. KUTSUB liikmesriike ja komisjoni üles algatama Euroopa teadusruumiga seotud 

rühmade läbivaatamise enne 2010. aasta lõppu;

16. KUTSUB komisjoni ÜLES

– jätkama ja edasi arendama süstemaatilist ja struktureeritud konsulteerimist 

liikmesriikidega ja teiste asjaomaste sidusrühmadega läbipaistval viisil;

– töötama koos liikmesriikidega välja tõhusa Euroopa teadusruumi teabesüsteemi, 

mis on toetav vahend otsusetegijatele.

___________________

  
5 Praegu on need eelkõige CREST, selle eriotstarbelised koosseisud kõrgetasemelise ühise 

kavandamise rühm (GPC) ja rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö strateegiline 
foorum (SFIC), selle teadmussiirde töörühm, ning teadustöö infrastruktuure käsitlev Euroopa 
strateegiafoorum (ESFRI) ja inimressursside ja liikuvuse juhtrühm (SGHRM).


