Euroopa Teadusfondi Merekomitee (European Science Foundation,
Marine Board): mereteaduse foorum, sünergia, strateegia ja hääl
Merekomitee (Marine Board; tegutseb Euroopa Teadusfondi juures) asutati 1995.a.
liikmesriikide esindajate poolt peamise eesmärgiga koordineerida Euroopa mereteaduse juhtivate jõudude (nii rahvuslike mereteadusele spetsialiseerunud instituutide,
teadust rahastavate organisatsioonide kui ka teaduskompetentsi nõukogude tegevust
ning (ii) panustada mereteaduse strateegia arendamisse. Merekomitee on sõltumatu
valitsusväline nõuandev kogu, mille tegutsemise peamiseks motiiviks ja eesmärgiks
on tiheda ja jätkusuutliku koostöö saavutamine mereuuringute vallas. Merekomitee
loomine oli teadlaste ja rahastajate esindajate ühine reaktsioon olukorrale, kus
erinevate rahvuslike ja Euroopa tasemel välja töötatud mereteaduse strateegiate ja
programmide üha suurenev hulk ja vastastikused seosed demonstreerisid selgelt uute
lähenemiste vajalikkust Euroopa kui terviku mereteaduse strateegia kujundamisel.
Merekomitee esmaseks sihtideks on Euroopa mereteaduse perspektiivide kujundamine uute võimaluste ja suundumuste identifitseerimise kaudu ning nende konsolideerimine tulevikku mõjutavateks ühisaktsioonideks. Merekomitee fokuseerub
kompetentsi siirde ohjamisele eesmärgiga kujundada Euroopa mereteadus maailma
juhtivaks. Liikmesorganisatsioonide jaoks on Merekomitee strateegiline foorum
teaduspoliitika kujundamiseks nii liikmesorganisatsioonide, rahvusriikide kui ka
Euroopa Komisjoni tasemel.
Teaduspoliitilise ajutrustina näeb Merekomitee oma olulist rolli:
• tipptasemel mereteaduse väljundi konsolideerijana;
• teadussaavutuste transformeerijana argumendiks riiklike otsuste tegemisel;
• perspektiivide kujundajana teadusuuringute edukuse tagamiseks tulevikus
ning vastavate poliitiliste otsuste tegemiseks
• mereteaduse kompetentse positsioneerijana Euroopa tulevikule oluliste
sotsiaal-poliitiliste ja majanduslike aspektide seas.
Merekomitee tegevus toimub neljal tasandil:
• Hääl, mis väljendab Euroopa mereteaduse kollektiivset tulevikunägemust nii
Euroopa kui ka kogu maailma arengute kontekstis, sh. avalikkuse
informeerimisel mereteaduse võimalustest;
• Foorum, mis konsolideerib 28 organisatsiooni seisukohad 19 Euroopa riigist
jagamaks infomatsiooni, identifitseerimaks ühiseid kitsaskohti, leidmaks
lahendusi ja koostöövõimalusi ning arendamaks ühist platvormi.
• Strateegia, mis on suunatud tuleviku klassikaliste ja interdistsiplinaarsete
mereteaduse aspektide identifitseerimisele ja positsioneerimisele Euroopa kui
terviku strateegiliste eesmärkide kontekstis; aga ka uuringute ja analüüside
käivitamine (vajadusel tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga) Euroopa ühtse
mereteaduse strateegia väljatöötamiseks ja täiendamiseks;
• Sünergia,
mis väljendub Euroopa tasemel ühildatud rahvuslike
teadusprogrammide lisaväärtuses, mereteaduse infrastruktuuri ühiskasutuses
peituvate võimaluste avamises ning rahvusvaheliste ja/või piirkondlike
programmide ja organisatsioonide koostöös sündivates saavutustes.
Vt lähemalt http://www.esf.org/research-areas/marine-board.html

