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Nõukogu järeldused Euroopa teadusruumi nõuandva struktuuri läbivaatamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

TULETADES MEELDE

–

oma 1. juuni 2011. aasta järeldusi Euroopa teadusruumi (ERA) arendamise kohta ERAga
seotud rühmade kaudu, 1 milles kinnitatakse taas vajadust tugevdada Euroopa teadusruumi ja
innovatsiooni komitee (ERAC) ja ERAga seotud rühmade koostööd ning rõhutatakse vajadust
seda koostööd asjakohaselt parandada kooskõlas ERACi nõuandega 2 ERAga seotud rühmade
läbivaatamise kohta;

–

komisjoni 17. juuli 2012. aasta teatist „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine
tipptaseme ja kasvu saavutamiseks” 3 ning nõukogu vastust sellele oma 11. detsembri
2012. aasta järeldustes 4;

–

oma 30. mai 2013. aasta resolutsiooni Euroopa teadusruumiga seotud nõustamistegevuse
kohta, 5 milles nõukogu nõustus nõukogu loodud ERAga seotud rühmade staatuse, volituste ja
aruandlusliinide läbivaatamisega 2014. aasta lõpuks ning kutsus komisjoni ja ERACi üles
analüüsima, kas selline läbivaatamine nende poolt loodud rühmade puhul on vajalik;

–

oma 5. detsembri 2014. aasta järeldusi, milles käsitletakse 2014. aasta eduaruannet ERA
kohta, 6 ning milles nõukogu kutsus ERACi üles arutama ERAga seotud juhtimise reformi ja
esitama 2015. aastaks sellekohase ettepaneku,
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1.

TULETAB MEELDE, et ERA arendamise ja rakendamise nõustamistegevusega tegelevad
praegu Euroopa teadusruumi ja innovatsiooni komitee (ERAC) ja mitmed ERAga seotud
rühmad 7; TUNNISTAB, et ERA rakendamiseks on vaja tõhusamat ja tulemuslikumat
nõuandvat struktuuri, kus liikmesriikidel oleks tugev ja strateegiline roll, tehes komisjoni ja
asjakohaste sidusrühmadega tihedat koostööd;

2.

VÕTAB sellega seoses TEADMISEKS ERACi kahe erakorralise koosoleku kokkuvõtlikke
järeldusi 8 ning GPC 9 ja SFICi 10 panuseid; TUNNISTAB, et endiselt tuleb teha täiendavat
tööd parandatud nõuandva struktuuriga;

3.

NÕUSTUB, et ERA juhtimise raames poliitikat ja rakendamist käsitlevate nõuannete tähtsuse
kajastamiseks, eelkõige seoses ERA tegevuskava sidusa rakendamisega, peaks ERAC,
koostöös teiste ERAga seotud rühmadega ja nende toetusel, käsitlema kõiki ERA prioriteete,
mis praegu on järgmised.

7

8
9
10

–

Prioriteet 1: tulemuslikumad riiklikud teadussüsteemid

–

Prioriteet 2: optimaalne riikideülene koostöö ja konkurents

–

Prioriteet 3: avatud tööturg teadlastele

–

Prioriteet 4: sooline võrdõiguslikkus ja soolise aspekti arvestamine teadustegevuses

–

Prioriteet 5: teaduslike teadmiste optimaalne levitamine, neile juurdepääs ja nende siire

–

Prioriteet 6: rahvusvaheline koostöö;

ERAga seotud rühmade hulka kuuluvad praegu Euroopa teadusruumi ja innovatsiooni
komitee, Euroopa teadustaristu strateegiafoorum (ESFRI), rahvusvaheline teadus- ja
tehnoloogiakoostöö strateegiline foorum (SFIC), kõrgetasemeline ühise kavandamise rühm
(GPC), teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud soolise võrdõiguslikkuse Helsingi rühm
(HG), Euroopa teadusruumi inimressursside ja liikuvuse juhtrühm (SGHRM) ning ERACi
teadmussiirde töörühm (KT). ERA rakendamisse panustavad ka digitaalse ERA foorum
(DERAF) ja avatud juurdepääsu käsitlevate riiklike võrdluspunktide rühm (NRP on OA).
ESFRI-l on täiendav strateegiline roll, mis läheb kaugemale ERA ja ERA tegevuskavaga
seotud rollist, mida käesolevates järeldustes ei käsitleta.
ERAC 1214/3/14 REV 3, ERAC 1202/1/15 REV 1
ERAC-GPC 1302/1/15 REV 1
ERAC-SFIC 1355/15
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4.

MÄRGIB, et ERACi ja teiste ERAga seotud rühmade eesmärgid ja kehtivad volitused tuleb
läbi vaadata, ning NÕUSTUB, et volitusi tuleks tulevikus vajadusel, kuid vähemalt iga kolme
aasta tagant üle vaadata ning vajaduse korral muuta või need kehtetuks tunnistada, et need
kajastaksid ERA prioriteetide rakendamisel või ajakohastamisel tehtud edusamme;

5.

TULETAB MEELDE, et ELi teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika maastikku kuuluvad
teatavad sisendeid ja ekspertteadmisi pakkuvad nõuandvad struktuurid, ning KUTSUB
komisjoni ÜLES tegema inventuuri kõnealuste struktuuride loetlemiseks ning märkima ära
võimalikud kattuvused ERACi ja teiste ERAga seotud rühmadega ning esitama oma hinnangu
ERACile 30. juuniks 2015; INNUSTAB ERACit komisjoni toetusel püüdlema tiheda koostöö
poole mis tahes asjaomaste rühmadega nende töökavade ERAga seotud aspektides;

6.

TOONITAB, et liikmesriikide pühendumus partnerluses komisjoniga on oluline tegur ERACi
suurema tõhususe ja nähtavuse jaoks oma ülesande täitmisel, milleks on varajases staadiumis
nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele strateegilise nõu andmine; TUNNISTAB
liikmesriikide ja komisjoni asjakohasel tasemel esindatuse tähtsust ERACis, et tagada komitee
tõhusus ja mõju; NÕUSTUB sellega, et ERACi kaaseesistujateks peaksid olema komisjon ja
valitud esindaja liikmesriikidest;

7.

INNUSTAB ERACit ennetavalt prognoosima poliitilisi teemasid, mis võiksid tõhusalt aidata
kaasa poliitiliste mõttevahetuste ettevalmistamisele nõukogus (konkurentsivõime) ning
teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika väljatöötamisele komisjonis; KUTSUB komisjoni
ÜLES tegema ERACiga täielikku koostööd uute strateegiliste algatuste väljatöötamisel
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas;
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8.

MÄRGIB, et ERA Euroopa lisaväärtuse ja tõhusa rakendamise tagamiseks on vajalikud
ERACi ja teiste ERAga seotud rühmade kooskõlastatud töökavad;

9.

TUNNISTAB rolli, mida ERAC peaks etendama, et tagada enda ja teiste ERAga seotud
rühmade vaheline koordineerimine, nende töökavade sidusus ja prioriteetide seadmine, et
saavutada tõeline sünergia, vastastikune täiendavus ja mõju; INNUSTAB ERAga seotud
rühmi andma ERACile õigeaegselt strateegilisi nõuandeid teadusuuringuid ja innovatsiooni
käsitlevate teemade kohta, mis on vajalikud nende vastavate konkreetsete ERA prioriteetide
väljatöötamiseks; KUTSUB lisaks sellele liikmesriike ÜLES tagama vajaliku koordineerimise
riiklike esindajate vahel erinevates ERAga seotud rühmades ning jätkama ERA rakendamise
koordineerimist riiklikul tasandil, kasutades erinevate ERAga seotud rühmade tulemusi ja
väljundeid;

10.

MÄRGIB seoses sellega, et ERAC ja teised ERAga seotud rühmad peaksid vastavalt
volitustele töötama välja oma töökavad, päevakorrad, tegevused ja soovitud tulemused.
Töökavade projektide asjakohased aspektid tuleks ERACi juhtorganis läbi arutada ning
ERACi juhtorgani tähelepanekuid tuleks arvesse võtta. Enne töökavade vastuvõtmist igas
rühmas, esitatakse töökavad ERACile, et tagada ERAga seotud rühmade üldine sidusus;

11.

NÕUSTUB, et ERACi koosolekute ettevalmistamise eest peaks vastutama ERACi juhtorgan.
See peaks koosnema ERACi kaaseesistujatest, teiste ERAga seotud rühmade esimeestest,
kahest liikmest ERACi liikmesriikide esindajate hulgast, kes valitakse koosseisuliste liikmete
häälteenamusega kaheaastaseks ajavahemikuks, ning praeguse ja järgmise ELi eesistujariigi
esindajast;
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12.

PALUB ERACil kaaluda järgmisi lahendamata küsimusi:
–

nõuandva struktuuri, sealhulgas ERAga seotud rühmade arvu, nende volituste ja
aruandlusahelate ühtlustamine

–

kõikide ERAga seotud rühmade volitustesse lisatavate standardklauslite väljatöötamine

–

uute ERAga seotud rühmade ning olemasolevate rühmade staatuse
läbivaatamistingimuste määratlemise mehhanism

–

kaaseesistujate rolli ja ülesannete määratlemine, tuginedes võrdsete poolte partnerlusele

–

ERACi volituste kavand

–

ERACi juhtorgani kodukorra kavand

–

SFICi ja GPC ettepanekud nende uute volituste kohta seoses standardklauslitega,

et valmistada 15. oktoobriks 2015 ette ERA nõuandvat struktuuri käsitlev ettepanek nõukogu
(konkurentsivõime) 2015. aasta detsembri istungi jaoks.
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