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LISA

Nõukogu järeldused, mis käsitlevad suuniseid

Euroopa teadusuuringute ja teadusuuringutel põhineva innovatsiooni tulevaste prioriteetide 

kohta 2010. aastale järgnevas Lissaboni strateegias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

TULETADES MEELDE

– nõukogu 30. mai 2008. aasta järeldusi Ljubljana protsessi käivitamise kohta – Euroopa 

teadusruumi elluviimine1;

– nõukogu 2. detsembri 2008. aasta järeldusi Euroopa teadusruumi 2020. aastal käsitleva 

visiooni määratlemise kohta,2 mis on Ljubljana protsessi esimese etapi osa ja Euroopa 

teadusruumi tulevase juhtimise väljatöötamise alus;

– nõukogu 1.–2. detsembri 2008. aasta järeldusi teadusuuringute ühise kavandamise kohta 

Euroopas, et reageerida olulistele ühiskondlikele probleemidele;3

– nõukogu 2. detsembri 2008. aasta järeldusi rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiakoostööd 

käsitleva Euroopa partnerluse kohta;4

– 11.–12. detsembril 2008 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldusi,5 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;

  
1 10231/08.
2 ELT C 25, 31.1.2009, lk 1–4.
3 ELT C 24, 30.1.2009, lk 3–5.
4 ELT C 18, 24.1.2009, lk 11–13.
5 17271/1/08.
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– nõukogu 29. mai 2009. aasta järeldusi Euroopa teadusuuringute raamprogrammide hindamise 

ja mõjuhindamise kohta;6

– nõukogu 29. mai 2009. aasta järeldusi Euroopa teadusruumi 2020. aastal käsitleva visiooni 

elluviimise esimeste sammude kohta,7 milles kutsuti liikmesriike ja komisjoni üles veelgi 

enam osaleda ühenduse poliitikate ja vahendite vahelise suurema vastastikuse täiendavuse ja 

koostoime tagamisel.

– Nõukogu 2009. aasta detsembri järeldusi, mis käsitlevad info- ja sidetehnoloogia valdkonna 

teadusuuringute, innovatsiooni ja infrastruktuuride tulevikku;8

– Nõukogu 4. detsembri 2009. aasta järeldusi: konkurentsivõimelise, innovatiivse ja 

ökoloogiliselt tõhusa Euroopa suunas – konkurentsivõime nõukogu panus 2010. aastale 

järgnevasse Lissaboni tegevuskavasse; 9

– Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 26. novembri 

2009. aasta järeldused hariduse rolli arendamise kohta täielikult toimivas teadmiste 

kolmnurgas10.

1. TUNNISTAB, et teaduspoliitika, -programmid ja -tegevus Euroopa tasandil hõlmavad 

liidu ja valitsustevahelise tasandi ning riikliku/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 raamprogrammidega 

assotsieerunud riikidega tehtava koostöö hetkeseisu.

  
6 10610/09.
7 10615/09.
8 17190/09.
9 17179/09.
10 14344/09.
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2. TUNNISTAB, et Euroopa peab, selleks et reageerida adekvaatselt majanduskasvu ja säästva 

arenguga seotud suurtele väljakutsetele – olgu need siis sotsiaalsed, majanduslikud või 

keskkonnaalased – või kasvavale ülemaailmsele tööstuslikule konkurentsile, jätkama 

teadusuuringute ja teadusuuringutel põhineva innovatsiooni toetamise suurendamist nii 

Euroopa kui ka riiklikul tasandil. 2010. aasta järgset konkurentsivõimet ja majanduskasvu 

käsitleva strateegia ja Euroopa teadusruumi rakendamise kontekstis tuleks kaaluda piiratud 

hulka ambitsioonikaid, kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid eesmärke koos vastavate näitajatega, 

et kajastada taaskinnitatud kohustust muuta EL juhtivaks teadmistepõhiseks ühiskonnaks.

3. RÕHUTAB, et seoses Euroopa teadusruumi 2020. aastal käsitleva visiooni elluviimise ja 

Euroopa teadusruumi parema juhtimisega, nagu on märgitud nõukogu 3. detsembri 

2009. aasta resolutsioonis,11 on vaja poliitikavaldkondi ühendavat lähenemisviisi, et 

määratleda meie aja suured väljakutsed, millega seoses tuleb laiemat rahvusvahelist konteksti 

arvestades võtta meetmed Euroopa tasandil, ning nende väljakutsetega tegeleda. Nende 

väljakutsetega tegelemisel on oluline kaasata tööstus ja teadmisi loovad erineva suurusega 

institutsioonid ja kogu kodanikuühiskond, rakendades nii ülalt juhitavat kui ka altpoolt tulevat 

initsiatiivi kasutavat lähenemisviisi. Seega on Euroopa tasandil teadusuuringute ja 

teadusuuringutel põhineva innovatsiooni tulevaste prioriteetide väljatöötamisel väga oluline 

võtta arvesse järgmised peamised kaalutlused:

a) Tuleks kindlaks määrata tegevused/meetmed, mis on vajalikud:

– alusuuringuteks, võttes arvesse eelkõige Euroopa Teadusnõukogu ning 

7. raamprogrammi uue ja kujunemisjärgus teaduse ja tehnoloogia kavade raames 

rahastatud teedrajavate uuringutega saadud kogemusi, mis aitavad Euroopal 

tagada nõutavad teadmised ja eriteadmised uue teadusuuringute potentsiaali 

kasutuselevõtmiseks ja reageerida ettenähtamatutele väljakutsetele,

  
11 17159/09.
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– tööstusega, eelkõige VKEdega seotud teadusuuringute edendamise 

koostöövahendite täiendavaks tugevdamiseks ja edasiarendamiseks, tuginedes ka 

Euroopa tehnoloogiaplatvormide, avaliku ja erasektori partnerluste, ühiste 

tehnoloogiaalgatuste, artikli 169 algatuste12 ja muude asjakohaste mehhanismide, 

näiteks EUREKA abil saadud kogemustele,

– meetmeteks, mis keskenduvad Euroopa liidrirolli kujundamisele 

võtmetehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel,

– pakkumise ja nõudlusega seotud meetmete jaoks, et toetada nii ettevõtluse arengut 

kui ka riiklikke poliitikaeesmärke,

– rahastamisele juurdepääsu parandamiseks ja kergendamiseks, näiteks Euroopa 

Investeerimispanga vahendite kasutamine ja riskikapitali julgustamine,

– teadmisi loovate institutsioonide vahelise piiriülese koostöö Euroopa strateegia 

väljatöötamiseks, et edendada maailmatasemel teadusuuringuid ja innovatiivset 

keskkonda, kaasates akadeemilised ringkonnad, teadusasutused ja tööstuse,

– maailmatasemel teadusuuringute infrastruktuuride, sealhulgas e-infrastruktuuride 

jaoks, et hõlbustada teadmiste, tehnoloogia, e-teaduse ning piirkondlike 

partnerlusrajatiste jätkuvat arengut; Liikmesriigid peaks määrama kindlaks ühised 

prioriteedid ja kuidas võtta vastu tõhusamaid otsuseid ESFRI tegevuskava 

rakendamiseks,

– inimressursside jaoks, sealhulgas teadlaste liikuvuseks ja karjäärivõimaluste 

laiendamiseks,

– rahvusvaheliseks ja ülemaailmseks teadus- ja tehnoloogiakoostööks.

b) Tuleks rakendada teadmiste kolmnurga kontseptsiooni, arendades hariduse13, teaduse ja 

innovatsiooni14 vahelisi sünergiaid kõikidel tasanditel ja kõikides asjakohastes 

tegevustes, muu hulgas edendades ülikoolide ja ettevõtjate, sealhulgas teadmisi loovate 

institutsioonide vahelisi partnerlusi ja tööstusuuringute koostöövahendeid; Sellega 

seoses annavad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) ja selle teadmis-

ja innovaatikakogukonnad (KICid) tõenäoliselt väga väärtusliku panuse selle eesmärgi 

saavutamiseks.

  
12 Mitmed liikmesriigi loodud teadus- ja arendustegevuse programme (praegu asutamislepingu 

artikkel 185).
13 Seoses Euroopa kõrghariduspiirkonna loomisega.
14 Seoses Euroopa innovatsiooni arendamise kavaga.
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c) Tuleks tunnistada, et sageli vastutatakse nimetatud valdkondades poliitika eest 

riiklikul/piirkondlikul tasandil ja et määratud lähenemisviisid peaks olema piisavalt 

paindlikud, et neid saaks kohandada erinevate riikide oludega.

4. KUTSUB seetõttu liikmesriike ja komisjoni ÜLES, konsulteerides CRESTiga, algatama 

2010. aasta jooksul:

a) avatud ja läbipaistva protsessi, et määrata prioriteedid Euroopa teadusuuringute ja 

teadusuuringutel põhineva innovatsiooni tulevaste tegevuste jaoks pärast asjakohast 

konsulteerimist kõigi selle poliitikavaldkonna sidusrühmadega ja vastamist lõikes 3 

esitatud küsimustele;

b) Euroopa teadusruumiga (sealhulgas innovatsiooniga) seotud vahendite 15 läbivaatamise, 

mis täiendab ja võtab arvesse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise tulemused, et 

esitada alus Euroopa teadusruumi maastiku parandamise ja lihtsustamise parimate 

viiside arutamiseks;

ja samas uurida ja võtta arvesse:

c) ennetavaid tegevusi (tuleviku-uuringud), et toetada teadusuuringute ja innovatsiooni 

suurte väljakutsete ja vastavate prioriteetide määramist;

d) sünergiaid raamprogrammi, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi 

(CIP) ja haridusprogrammide (sealhulgas elukestva õppe programmi) ning 

ühtekuuluvusprogrammide ja ühise kavandamise (sealhulgas ühise kavandamise 

katsealgatus neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige Alzheimeri tõve vastase võitluse 

valdkonnas) vahel. Samuti tuleks uurida ja võtta arvesse konkreetsetes valdkondades, 

näiteks Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava)16 raames ja 

põllumajandusteaduse koordineerimisel17 saadud kogemusi;

  
15 Euroopa teadusruumi vahendid.
16 Nõukogu 28. veebruar 2008. aasta järeldused (6326/1/08).
17 Märkides edasiminekut alalise põllumajandusuuringute komitee raames, et tugevdada 

teadusuuringute koordineerimist selles valdkonnas vastavalt oma volitustele (17489/09).
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e) vahendid teadusuuringute ja innovatsioonialase suutlikkuse edasiseks kaasamiseks kogu 

Euroopas teadusuuringute, innovatsiooni ja ühtekuuluvuspoliitika raames;

f) 7. raamprogrammi vahehindamise tulemusi.

5. TERVITAB komisjoni 2. septembri 2009. aasta teatist „Ühenduse innovatsioonipoliitika 

läbivaatamine muutuva maailma taustal”18 ja

KUTSUB komisjoni ÜLES koostama oma järgmisi teemasid käsitlevad algatused, mis on 

Euroopa Ülemkogu 2008. aasta detsembri kohtumise järelmeetmed seoses Euroopa 

innovatsiooni arendamise kava käivitamisega:

– määrata, kuidas innovatsioon saab anda panuse suurte väljakutsete lahendamisesse;

– otsida täiendavaid stiimuleid innovatsioonisõbralike turgude kiiremaks tekkimiseks, 

eelkõige avaliku- ja erasektori vahelise partnerluse kaudu ning tugevama nõudluse- ja 

kasutajapoolse survega teadusuuringute ja teadusuuringutel põhineva innovatsiooni 

käivitamiseks, sealhulgas riigihangetega, juhtivate turgudega ja teenustes innovatsiooni 

rakendamisega, märkides, et avalik sektor saab sellega seoses täita olulist rolli;

– tagada sünergiad teiste ELi ja Euroopa algatustega teaduse, innovatsiooni, hariduse ja 

tööstuse valdkonnas, ja

– innustada akadeemilisi ringkondi, teadusasutusi ja asjaomase tasandi ametiasutusi 

aitama ellu viia projekte kogu teadusuuringute- ja uuendustsükli jooksul.

6. TERVITAB komisjoni 30. septembri 2009. aasta teatist „Valmistumine tulevikuks: 

võtmetehnoloogiate ühise strateegia väljatöötamine ELis”19 ja KUTSUB komisjoni ÜLES 

esitama asjakohased algatused ja TERVITAB komisjoni kavatsust koostada uus 2010–2015 

tegevuskava nanotehnoloogia kohta20.

  
18 12905/09.
19 13000/09.
20 15363/09.
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VÕTAB TEADMISEKS komisjoni 7. oktoobri 2009. aasta teatise „Vähese 

süsihappegaasiheitega tehnoloogia arendamisse investeerimise kohta (Euroopa 

energiatehnoloogia strateegiline kava)”21 ja INNUSTAB komisjoni ja liikmesriike uurima 

võimalusi ja vahendeid Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) 

rakendamise kiirendamiseks, sealhulgas seoses parandatud sünergiatega seitsmenda 

raamprogrammiga.

7. VÕTAB TEADMISEKS esimese kahe aastaga saavutatud edu, mida on märgitud seitsmenda 

raamprogrammi eduaruandes22 ja OOTAB seitsmenda raamprogrammi vahehindamise 

tulemusi.

8. VÕTAB TEADMISEKS 2009. aasta juulis tehtud Euroopa Teadusnõukogu struktuuride ja 

mehhanismide hindamise ja Euroopa Teadusnõukogu teadusnõukogu ja komisjoni vastused23. 

Nõukogu arutab neid põhjalikult, et esitada 2010. aasta alguses poliitiline arvamus nimetatud 

hindamise soovituste ja nende järelmeetmete kohta.

9. TUNNUSTADES saavutatud edasiminekut haldamise lihtsustamisel, RÕHUTAB vajadust 

saavutada edasiminek lihtsustamise ja tõhusama juhtimise alal, et ELi raamprogrammid 

aitaksid täies ulatuses kaasa 2010. aasta järgse strateegia rakendamisele, TERVITAB 

komisjoni kavatsust esitada 2010. aasta kevadel teatis lihtsustamise kohta, mis peaks aitama 

kaasa poliitiliste kohustuste sõnastamisele uuteks lihtsustatud reegliteks, võttes arvesse 

teadusuuringute valdkonna eripära, ja NÕUSTUB, et:

– ELi rahastamisraamistik on vaja läbi vaadata, et saavutada teadusuuringute juhtimise 

jaoks riskide suhtes tolerantne ja usaldusel põhinev lähenemisviis, mis toetab ELi 

poliitilisi eesmärke; selline püüdlus vajab ka Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 

toetust;

  
21 14230/09.
22 9374/09.
23 Komisjoni teatis „Euroopa Teadusnõukogu – et olla maailmas tipptasemel”, 15052/09.
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– raamprogrammis osalemise eeskirjad tuleks sidususe tagamiseks läbi vaadata;

– Euroopa Teadusnõukogu struktuuride ja mehhanismide hindamise soovitusi tuleks

järgida, võttes arvesse komisjoni vastuseid;

10. KUTSUB komisjoni koos liikmesriikidega vajaduse korral:

– jätkama aktiivselt tööd halduskoormuse vähendamiseks, jätkates kuuenda 

raamprogrammi hindamise soovituste rakendamist, võetud meetmetest nõukogu 

korrapäraselt teavitades;

– esitama finantskontrolli suhtes praegu rakendatava lähenemisviisi kulude-tulude 

analüüsi, võttes arvesse nii kasusaajate kui ka ELi halduskoormuse;

– parandama veelgi 7. raamprogrammi uute vahendite ja algatuste (näiteks Euroopa 

Teadusnõukogu, ühiste tehnoloogiaalgatuste ja riskijagamisrahastu) ja kaasatud 

rakendusametite toimimist, tuginedes nende edusammude läbivaatamise tulemustele;

- parandama veelgi raamprogrammide sõltumatu järelhindamise lähenemisviise;24

– koostama oma ettepanekud finantsmääruse läbivaatamiseks, võttes arvesse 

teadusuuringute sektori eripära.

  
24 Nõukogu 30. mai 2008. aasta järeldused, mis käsitlevad Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 

9/2007 „Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammide hindamise 
kohta – kas komisjoni lähenemisviisi on võimalik parandada?” (9096/08).
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11. PALUB lõpuks komisjonil kaaluda eelkõige järgmisi aspekte seitsmenda raamprogrammi 

täielikuks rakendamiseks, selle mõju parandamiseks ja Euroopa teadusruumi kujundamiseks:

– tööstuse ja akadeemiliste ringkondade (sealhulgas riiklike teadusasutuste) koostoime 

tugevdamine, VKEde osalemise parandamine ja teadmiste edasiandmise meetmete 

tugevdamine, et parandada teadusuuringute tulemuste levitamist ja kasutamist;

– suurtele väljakutsetele reageerimise parandamine, näiteks rakendades selliseid 

valdkondadevahelisi meetmeid, nagu teemadevahelised konkursid, ja jätkates Euroopa 

tehnoloogiaplatvormide kasutamist, mida täiendavad ühiskondlikud platvormid 

vastavates valdkondades teadusuuringute programmide väljatöötamiseks, ning uue ja 

kujunemisjärgus teaduse ja tehnoloogia alase tegevusega;

– täiendavate sidemete ja sünergiate arendamine teiste ELi poliitikavaldkondade ja 

algatustega, näiteks konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammiga, 

ühtekuuluvuspoliitikaga, haridusprogrammidega, Euroopa majanduse elavdamise 

kavaga ja Euroopa põllumajanduslike teadusuuringute programmiga;

– täiendava edu saavutamine lihtsustamise ja tõhusa juhtimise alal.

___________________


