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OSALEMISKUTSE 
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Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) korraldab valikumenetluse, et koostada 

reservnimekiri ligikaudu 15 kandidaadist järgmisele ametikohale: 

 

 

 

 

 

 

teadusuuringute programmi eetikakontrolli ja -seire töötaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreerimine algab 26/03/2019 ja lõpeb 

26/04/2019 kell 12.00 (keskpäev) Brüsseli aja järgi. 
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A. Kes me oleme ja mida pakume 
 

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) valib välja ja rahastab silmapaistvaid uudseid ideid 

ja neid pakkuvaid teadlasi. 

Praktikas toetab ERCEA Euroopa Teadusnõukogu (ERC) tegevust; ERC on esimene Euroopa 

tipptaseme eesliiniuuringuid toetav üleeuroopaline rahastamisasutus, mille Euroopa Liit asutas 

2007. aasta veebruaris. ERCEA loodi programmi „Ideed“ haldamiseks ELi teadusuuringute, 

tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi raames. Ameti volitusi 

pikendati 2024. aastani, et rakendada osa teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist 

„Horisont 2020“ aastateks 2014–2020. 

ERC eesmärkide saavutamiseks haldab ERCEA mitmeid eesliiniuuringute toetusi: noorteadlase toetus, 

mis on suunatud karjääri alustavatele tulevastele teadusuuringute juhtidele; sõltumatu teadlase toetus, 

mis on suunatud juba sõltumatult tegutsevatele tippteadlastele; kogenud teadlase toetus 

väljakujunenud tippteadlastele, samuti sünergiatoetus 2–4 vastutavast teadlasest koosnevatele 

rühmadele, et ühiselt tegelda ambitsioonikate uurimisprojektidega. Toetustega rahastatakse kõigi 

uurimisvaldkondade projekte, ainus valikukriteerium on tipptase. Alates rakendusameti asutamisest on 

toetust saanud ligikaudu 9000 tippteadlast, kes on olnud teaduskarjääri eri etappides. Programmi 

„Horisont 2020“ raames on ERCEA kogueelarve ligikaudu 13 miljardit eurot.  

ERCEA on pühendunud tipptasemele teadusuuringutes ja tegevuse kõigis aspektides ning otsib oma 

töötajaskonda sobiva pädevuse ja sobivate oskustega väga motiveeritud töötajaid. ERCEA 

töökeskkond on nüüdisaegne, dünaamiline, inspireeriv ja kaasav. 

ERCEA teadushalduse osakond vastutab ülesannete eest, mis nõuavad teadusteemadest arusaamist. 

Osakond korraldab vastastikuse eksperdihinnangu ja eetikakontrolli protsesse ERC toetusesaajate 

valimisel ning toetustega seotud teadus- ja eetikaseire protsesse. Osakond toetab teadusnõukogu 

tegevust seoses teadusküsimustega.          

Amet asub Brüsseli kesklinnas ja eeldatavasti töötab 2020. aasta lõpuks selles kokku 529 inimest. 

ERC ja ERCEA lisateave on meie veebilehel: http://erc.europa.eu/. 

ERCEA korraldab käesoleva valikumenetluse, et täita teadusuuringute programmi eetikakontrolli 

ja -seire töötaja vaba ametikoht kas praegu või tulevikus.  

 

  

http://erc.europa.eu/
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Ajutine teenistuja (AD 6) – teadusprogrammi ametnik 

eetikakontrolli ja -seire töötaja (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Amet 
 
Osakonna B üksus B.1 tegeleb eetikakontrolli ja ekspertide haldusega. Üksus määratleb ja haldab 

eetikakontrolli ja -seire protsesse. Samuti sõlmib üksus lepinguid ekspertidega ja teeb neile makseid. 

 

Pakume  
 
Teadusuuringute programmi töötaja tegutseb ERC rahastatavate taotluste ja projektide eetikakontrolli 

ja -seire nõustaja ja koordineerijana ning täidab järgmisi tööülesandeid. 

 

Annab nõu eetikaküsimustes 
 

 Kasutab oma pädevust ja teadmisi, et nõustada kolleege eetikaküsimustes, näiteks seoses kliiniliste 

teadusuuringute, loomade heaolu, inimõiguste, andmekaitse, raku- ja koeuuringute ning väikese 

sissetulekuga riikides tehtavate teadusuuringutega.  

 Vaatab läbi ja kinnitab eetikanõunike koostatud eetikahinnangu taotlustele ja projektidele.  

 Osaleb eetikakontrollikomisjonides koordineerijana. 

 Koostab eetikasuuniseid ja näidisvorme toetusesaajatele, et aidata neil teha teadusuuringuid 

kooskõlas eetikapõhimõtetega.  

 

Korraldab tööd  
 

 Koordineerib eetikanõunike tööd koostöös sektori juhataja ja muude sektoris töötavate ajutiste 

teenistujatega. Lepib kokku prioriteedid ja tähtajad.  

 Tegutseb sektoris ühe või mitme konkursi eetikaküsimuste koordineerijana. Teeb järelevalvet 

eetikaprotsessi üle ja tagab tähtaegade järgimise.  

 Osaleb eetikakontrollikomisjonide töö planeerimisel. Määrab igale komisjonile ekspertide reservi 

vastavalt nende eksperdipädevusele.  

 Tagab projektide rakendamise järelmeetmed, jälgides lepingukohustuste täitmist eetikaseire, 

eetikakontrolli ja tehnilise analüüsi abil.  

 Toetab sektori juhatajat sektori eesmärkide saavutamisel.  

 

Edendab menetlusi ja suuniseid 
  

 Toetab eetikasektori tegevust sisemise kvaliteedi tagamisel, koostades eetikaprotsessi nõuetekohase 

rakendamise suuniseid ja menetlusi. Tagab, et on olemas sektori kogu tegevust hõlmavad kehtivad 

menetlused ja suunised.  

 Analüüsib ja hindab eetikaprotsessi ning esitab tagasisidet ja parandusettepanekuid.  
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 Hoiab end kursis sektori tegevuse suhtes asjakohaste IT-süsteemide (nt SEP, Sygma, Compass) 

arendusega, osaledes aktiivselt kasutajarühmades. Esitab uute funktsioonide ettepanekuid ja peab 

nende asjus läbirääkimisi. Toetab IT-süsteemide uute väljalasete katsetamist.  

 

B. Üldised kvalifikatsioonid ja töökogemus 

 

1. Sobivuskriteeriumid 

Kandidaadid, kes soovivad osaleda valikumenetluses, peavad avalduste esitamise tähtpäevaks vastama 

järgmistele tingimustele. 

 

1.1 Üldtingimused 

 Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik; 

 kandidaadil on kõik kodanikuõigused; 

 kandidaat on täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused; 

 kandidaadil on ametiülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused;1 

 kandidaat peab füüsiliselt suutma täita tööülesandeid. 

 

1.2 Eritingimused 

 

1.2.1 Kvalifikatsioonid 
 

Kandidaadil on haridustase, mis vastab vähemalt 3-aastasele ja diplomiga tõendatud kõrgharidusele. 

Tunnistatakse üksnes kvalifikatsioone, mille on välja andnud Euroopa Liidu liikmesriikide 

ametiasutused ja mida asjaomased Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutused tunnustavad 

samaväärsetena. Kui diplom on saadud riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, võib EFSA nõuda 

kandidaadilt tunnustatud asutuse väljastatud samaväärsustunnistuse esitamist. 

 

1.2.2 Keeleoskus 

Kandidaat peab valdama inglise keelt väga hästi ning oskama teist Euroopa Liidu ametlikku keelt 

rahuldavalt ulatuses, mida on vaja ametiülesannete täitmiseks. ERCEA töökeel on peamiselt inglise 

keel, mida üldiselt peetakse teadusringkondade lingua franca’ks. 

 

1.2.3 Töökogemus 

Kandidaadil peab avalduste esitamise tähtpäevaks olema vähemalt 3 aastat töökogemust, mis on 

omandatud pärast punktis 1.2.1 osutatud kvalifikatsioonide omandamist. Doktoriõpet, sealhulgas 

tasustamata doktoriõpet, arvestatakse kõige enam 3-aastase töökogemusena.  

 

                                                 
1 Enne ametisse nimetamist palutakse edukal kandidaadil esitada politseitõend karistusregistri kannete 

puudumise kohta. 
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2. Valikukriteeriumid 

2.1 Kohustuslikud kriteeriumid 

 

2.1.1  Töökogemus 

 Vähemalt 3-aastane töökogemus (nagu on nõutud punktis 1.2.3) , mis on saadud vähemalt kahe 

järgmise valdkonnaga seotud eetikaküsimustega tegeledes: kliinilised teadusuuringud, loomade 

heaolu, inimõigused, andmekaitse, raku- ja koeuuringud, teadusuuringud väikese sissetulekuga 

riikides, keskkonnakaitse ja -ohutus, teadusuuringute tulemuste väärkasutus ja kahesugune 

kasutus, tehisintellekt. 

 
2.1.2 Üldised oskused ja pädevused (hinnatakse kirjaliku testi ja vestlusega) 

 Väga hea juhtimis-, korraldus- ja suhtlusoskus; 

 suurepärased teadmised eetikaküsimustest; 

 väga hea analüüsioskus; 

 väljapaistev teksti koostamise oskus, detailitäpsus; 

 entusiasm ja kindlus juhtivate välisekspertide osalusel peetavate eetikakontrollikomisjonide 

koordineerimisel;  

 oskus töötada tulemuslikult pingeolukorras ja mitmekultuurilises keskkonnas; 

 head teadmised Euroopa teadusuuringute poliitikast ja programmidest.  

 

2.1.3   Keeleoskus 

Kandidaadid peavad valdama üht Euroopa Liidu ametlikku keelt ja oskama rahuldavalt teist Euroopa 

Liidu keelt ametiülesannete täitmiseks vajalikul tasemel. Eelkõige peavad kandidaadid tõendama 

inglise keele suurepärast kirjalikku ja suulist oskust (C1-tase).2 

 

2.2 Soovitatavad nõuded 

 Põhjalikud teadmised teadusuuringute eetika suhtes asjakohastest ELi õigusaktidest;  

 akadeemiline kvalifikatsioon ühes järgmises valdkonnas: eetika, filosoofia, biomeditsiin, 

bioloogia, õigusteadus, inimõigused, inimgeograafia, veterinaaria, psühholoogia, antropoloogia, 

majandusteadus, keskkonnateadus, poliitikateadus, tehisintellekt. 

 

  

                                                 
2 Euroopa keeleõppe raamdokument 
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C. Valikuprotsess 

1. Valikukomisjon 

Sobivate kandidaatide leidmiseks määratakse valikukomisjon, kuhu kuulub vähemalt viis liiget, 

sealhulgas personalikomitee määratud liige. Huvide konflikti deklareerinud liikmete asendamiseks 

võidakse määrata asendusliikmed. 
 

Kandidaadid ei tohi käesoleva valikumenetlusega seoses mitte mingil juhul pöörduda otseselt ega 

kaudselt valikukomisjoni poole. ERCEA ametisse nimetav asutus jätab endale õiguse 

diskvalifitseerida iga kandidaat, kes neid juhiseid eirab. Valikukomisjon järgib kandidaatide 

hindamisel võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 

2. Esialgne ajakava 

Valikumenetlus kestab mitu kuud. Kandidaate teavitatakse etappide tulemustest õigeaegselt. 

 

3. Valikuprotsessile lubamine 

Pärast avalduse esitamistähtaja möödumist kontrollib valikukomitee, kas kandideerimisavaldused 

vastavad eespool B peatüki 1. osas loetletud sobivuskriteeriumidele. 

 

4. Avalduste esialgne hindamine 

Valikukomitee hindab tingimustele vastavate kandidaatide avaldusi eespool B peatüki 2. osas 

kirjeldatud valikukriteeriumide alusel. 

 

5. Kirjalikele testidele kutsumine 

Hindamisvooru lõpus koostab valikukomisjon nimekirja ligikaudu 45 kandidaadist, kes vastavad kõige 

paremini ametikoha nõuetele. Nimekirja kantud kandidaadid kutsutakse tegema kirjalikku testi3. 

 

Vestlusele kutsutakse ainult kandidaadid, kelle kirjalike katsete punktiarv ületab vastava 

miinimumväärtuse (vt allpool punkt 6.1). 

 

Kandidaadid kutsutakse vestlusele e-kirjaga aadressilt ERC-SELECTION@ec.europa.eu. Kui 

kandidaatide e-posti aadress muutub valimisprotsessi ajal, tuleb sellest teatada aadressil ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. 

 

NB! Üldreeglina ei saa korralduslikel põhjustel ERCEA määratud kohtumisaega kandidaadi soovil 

muuta. 

 

6. Testid 

6.1 Kirjalik test 

Test toimub inglise keeles ERCEA ruumides Brüsselis ja hinnatakse anonüümselt 100 punkti skaalal 

                                                 
3 Kirjalikus testis kutsutakse osalema kõige enam kolm korda rohkem kandidaate, kui lõpuks välja valitakse. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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(minimaalne nõutav punktisumma: 70). Kirjalik test hõlmab järgmist: 

 

(1) juhtumianalüüs vaba ametikohaga seotud valdkonnas, mille eesmärk on välja selgitada 

kandidaatide tehnilised teadmised ning oskus mõista, analüüsida ja koostada ingliskeelseid 

tekste ning teha neist kokkuvõtteid; 
 

(2) üldküsimused, mille eesmärk on hinnata kandidaatide teadmisi Euroopa Liidu 

institutsioonidest, Euroopa teaduspoliitikast ja -programmidest, Euroopa Teadusnõukogust ja 

selle tegevusest, sealhulgas käesoleva vaba ametikoha teate punktis 2.1.2 nimetatud üldisi 

oskusi ja pädevusi. 

 

6.2 Vestlus 
 

Vestlusega lõpeb kandidaatide hindamine valikukriteeriumide alusel. 

Vestlus toimub inglise keeles ERCEA ruumides Brüsselis. Kandidaadi teise ametliku keele oskust 

hinnatakse vastavalt punktile 1.2.2 „Keeleoskus“. Vestlust hinnatakse 100 punkti skaalal (minimaalne 

nõutav punktisumma: 70). 

 

7. Dokumentide ja nõuetele vastavuse kontroll 
 

Kandidaadi avalduse õigsuse ja nõuetele vastavuse kinnitamiseks võrreldakse kandidaadi avaldust 

originaaldokumentide ja -tunnistustega. 
 

Kui mis tahes mõnes menetlusetapis leitakse, et avalduses on teadlikult esitatud valeteavet, 

eemaldatakse kandidaat valikumenetlusest. 
 

Reservnimekirja kandmise eelduseks on kandidaadi nõuetele vastavuse kinnitamine pärast 

originaaldokumentide kontrolli. 

 

8. Reservnimekiri 

Valikukomisjon kannab reservnimekirja ligikaudu 15 kandidaati, kes said suurima punktisumma. 

Tähestikulises järjekorras, kuid punktisummade alusel järjestamata reservnimekirja kavand esitatakse 

ERCEA ametisse nimetavale asutusele kinnitamiseks.  
 

Kandidaatide tähelepanu juhitakse asjaolule, et reservnimekirja kandmine ei taga tööle võtmist. 
 

Reservnimekiri kehtib 12 kuud alates selle koostamise kuupäevast. Ametisse nimetav asutus võib 

reservnimekirja kehtivusaega pikendada. 

 

9. Teatamine kandidaatidele 

 

Kandideerimise tulemus teatatakse kõigile kandidaatidele aadressilt ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. Valikumenetluse lihtsustamiseks toimub kogu käesoleva vaba 

ametikohaga seotud kirjavahetus kandidaatidega inglise keeles. 

 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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10. Avalduste esitamine 

Kandidaadid peavad ingliskeelse avaldusvormi saatma e-posti aadressil ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  

 

E-kirja teemareale tuleb märkida perekonnanimi ja osalemiskutse viide: „PEREKONNANIMI – 

ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring“. 

ERCEA arvestab ainult avaldusi, mis on laekunud tähtaja jooksul, st enne 26/04/2019 kl 12.00 

(keskpäev) Brüsseli aja järgi. 

 

Kui värbamistalitus kavatseb pakkuda ERCEA reservnimekirja kantud (ja seega käesolevas 

valikumenetluses edukaks osutunud) kandidaadile töölepingut ning soovib kontrollida 

valikumenetluses esitatud väiteid, võidakse kontrollida töökogemust kajastavaid soovitusi (vt 

avaldusvormi lk 6). Arvestage, et isikuandmete kaitse eeskirjade täitmiseks on loetletavate isikute 

nimede ja kontaktandmete esitamiseks vaja nende nõusolekut. 

Avalduse esitajatel soovitatakse tungivalt mitte oodata avalduse esitamisega viimase päevani, sest tihe 

internetiliiklus või internetiühenduse tõrge võib takistada avalduse esitamist. ERCEA ei vastuta 

sellistest raskustest tekkivate viivituste korral. Kandidaadid vastutavad teabe eest, mille nad esitavad 

hindamiseks valikukomisjonile. Nad peavad enne avalduse esitamist veenduma, et kogu teave on 

täielik ja täpne. 

 

Kandidaadid eemaldatakse, kui nad ei: 

 vasta avaldatud osalemiskutses esitatud kandideerimistingimustele; 

 saada avaldust tähtaja jooksul; 

 esita täielikku avaldust, mis sisaldab kõiki nõutud elemente; 

 vasta sobivuskriteeriumidele; 

 ole esitanud kõiki nõutavaid tõendavaid dokumente. 

 

11. Originaaldokumentide esitamine vestluse toimumise päeval 

 

Vestlusele kutsutud kandidaadid peavad esitama vestluse päeval kodakondsust, õpinguid ja 

töökogemust tõendavad originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad. Kandidaadid peavad 

vestluse päeval kaasa võtma: 
 

 kodakondsust tõendava dokumendi (nt pass, isikutunnistus või muu kodakondsust kinnitav 

dokument, mis peab olema saadud hiljemalt veebis registreerimise tähtaja viimasel päeval); 

 kui asjakohane, dokumendi, mis tõendab kõikide kohustusliku sõjaväeteenistusega seotud 

kohustuste täitmist; 

 diplomi(d) õpingute sooritamise kohta; 

 erialase töökogemuse tõendid, milles on selgelt märgitud töötamise algus- ja lõppkuupäev ning 

tööülesannete olemus (nt töölepingud, tööandjate tõendid). 

 

Veebilehtede väljaprinte ja/või viitamist veebikohtadele ei käsitata tõenditena. 
 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Kandidaadid peavad kaasa võtma ka kõigi dokumentide koopiad. Pärast kontrollimist tagastatakse 

dokumentide originaalid vestluse päeval. Koopiad säilitatakse tähtaja jooksul, mis on sätestatud ameti 

veebilehel avaldatud isikuandmete kaitse teates sätestatud tähtaja jooksul – vt F osa. 

 

D. Teenistustingimused 

ERCEA personalivaliku talitused võivad käesoleva valikuprotsessi tulemusel reservnimekirja kantud 

kandidaadid kutsuda teisele vestlusele. Teisel vestlusel edukaks osutunud kandidaatidele võidakse 

pakkuda ajutist töölepingut Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste I jaotise artikli 2 

lõike f kohaselt.4 Töökoht asub Brüsselis (Belgia). 

Töölevõtmise palgaaste on AD 6. Edukatele kandidaatidele, kellele pakutakse töölepingut, määratakse 

teenistusse asumisel 1. või 2. palgajärk olenevalt töökogemuse pikkusest. Palgaastme AD 6 

põhikuupalgad on järgmised: 

 1. palgajärk: 5.416,58 eurot 

 2. palgajärk: 5.644,20 eurot 

Töökogemust arvestatakse, kui see on seotud asutuse ühe tegevusvaldkonnaga. Töökogemust 

arvestatakse kuupäevast, mil kandidaat sai ametikohale asumiseks vajaliku minimaalse 

kvalifikatsiooni. Enne seda kuupäeva omandatud töökogemust ei arvestata. Seepärast on oluline 

esitada ametiülesannete täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooni teave, eelkõige töölepingu kuupäev. 

Töökogemuse arvutamisel arvestatakse ainult nõuetekohaselt dokumenteeritud kutsetegevust 

(st tasustatud tööd või tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana). Arvesse võetakse kohustuslik 

sõjaväeteenistus või sellega võrdsustatud tsiviilteenistus. 

Kutsetegevusena arvestatakse ettenähtud rasedus- ja sünnituspuhkust, kuid mitte palgata puhkust. 

Osalist tööaega arvestatakse proportsionaalselt täistööaja tundidega. Hariduse omandamist või 

koolitust, tasustamata praktikat ja õppetoetusi ei arvestata. Mis tahes ajaperioodi arvestatakse ainult 

üks kord (nt kui kandidaadil oli täisajaga töö, kuid ta osutas õhtuti ja puhkepäeviti vabakutselisena 

nõustamisteenust, ei liideta nõustamisteenuste osutamise aega täisajaga tööle). 

Tööpakkumise korral ja enne lepingu allkirjastamist tuleb edukal kandidaadil läbida kohustuslik 

arstlik läbivaatus asutuse meditsiinitöötaja juures, et tõendada vastavust Euroopa Liidu ametnike 

personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artikli 28 punkti e nõudele. 

Töölepingu pakkumise korral on selle esialgne kestus kaks aastat ja seda võidakse pikendada üks kord 

üheks aastaks. Töölepingu järgmisel pikendamisel on see tähtajatu ja lõpeb, kui ERCEA lakkab 

eksisteerimast. 

Euroopa institutsioonidel on oma sotsiaalkindlustus- ja pensionikava. Töötajatel võib peale põhipalga 

olla õigus saada mitmesuguseid toetusi, eelkõige välismaal elamise toetust, majapidamistoetust, 

ülalpeetava lapse toetust ja haridustoetust. Töötasust peetakse kinni ühenduse maks ja töötasu on 

vabastatud riiklikest maksudest. 

                                                 
4 Vt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ET:PDF
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E. Võrdsed võimalused 

ERCEA väärtustab erinevust ja edendab võrdõiguslikkust. Kohaldame võrdsete võimaluste poliitikat 

ja võtame vastu avaldusi kõigilt kandidaatidelt, sõltumata kandidaadi soost, rassist, nahavärvusest, 

etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, religioonist või usust, 

poliitilistest veendumustest või arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, 

sünnipärast, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. Pakume paindlikku peresõbralikku 

töökorraldust (paindlik tööaeg, kaugtöö), arvestades ameti tegevusvajadusi. 

 

F. Isikuandmete kaitse 
ERCEA tagab, et kandidaatide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) nr 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset 

isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba 

liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ 

(ELT L 295, 21.11.2018). See kehtib eelkõige kandidaatide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja 

turvalisuse kohta. 

Isikuandmete kaitse teade on avaldatud Euroopa Teadusnõukogu veebilehel: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf. 
 

Kandidaatidel palutakse see tähelepanelikult läbi lugeda, sest selles on kasulik teave isikuandmete 

töötlemise ja seonduvate õiguste kohta. 

 

G. Läbivaatamistaotlus ja kaebused 

 

Läbivaatamine 
 

ERCEA ja valikukomisjoni tegevus lähtub Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetest, nagu neid on 

tõlgendatud kohtupraktikas. Valikukomisjon järgib kandidaatide hindamisel võrdse kohtlemise 

põhimõtet. 
 

Kui kandidaadid siiski leiavad, et nende puhul on rikutud mis tahes nimetatud põhimõtet, on neil õigus 

10 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil neile otsusest teatati, esitada põhjendatud 

läbivaatamistaotlus e-posti aadressil: ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 
 

Teemareale peab märkima järgmise teabe: asjaomase valikuprotsessi viide; täielik nimi; „Request for 

review“; valikumenetluse etapp, mis on seotud kaebusega. 

Kui küsimus kuulub valikukomisjoni pädevusse, edastab ERCEA kirja valikukomisjoni esimehele ja 

kandidaatidele vastatakse esimesel võimalusel. 

 

 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Kaebuste esitamine 
 

Kui kandidaat leiab valikumenetluse mis tahes etapis, et otsuse vastuvõtmise või vastu võtmata 

jätmisega kahjustati tema huve, võib ta teha järgmist. 

 

• Kandidaadid võivad esitada personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel halduskaebuse järgmisel 

aadressil: 

 

European Research Council Executive Agency 

To the Attention of the Director 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Brüssel 

 

Kaebuse saab esitada kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil kandidaadile sai teatavaks tema huve 

kahjustav toiming (või toimingu tegemata jätmine), ainult juhul, kui valikumenetluse eeskirju on 

selgelt rikutud. Ametisse nimetav asutus ei saa tühistada valikukomisjoni hinnangul põhinevat otsust 

(st kandidaadi kirjaliku testi või suulise vestluse soorituse kvaliteet või kvalifikatsioonide ja 

töökogemuse asjakohasus). Ametisse nimetav asutus edastab asjaomasele isikule oma põhjendatud 

otsuse nelja kuu jooksul alates kaebuse esitamisest. 

 

• Kui kaebus lükatakse tagasi, võivad kandidaadid taotleda nende huve kahjustava akti kohtulikku 

läbivaatamist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 ja personalieeskirjade artikli 91 

kohaselt: 

 

Euroopa Liidu Kohus 

Üldkohtu kantselei 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/et 

 

Kohtuliku läbivaatamise taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil kandidaatidele 

teatatakse eespool kirjeldatud halduskaebuse kohta tehtud otsusest. 

 

Kandidaat peab märkima käesoleva osalemiskutse viitenumbri. 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/et
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Kaebused Euroopa Ombudsmanile 

 
Iga Euroopa Liidu kodanik või iga füüsiline või juriidiline isik, kes elab mõnes liikmesriigis, võib 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 228 lõike 1 kohaselt esitada kaebuse haldusomavoli kohta 

Euroopa Ombudsmanile: 

 

Euroopa Ombudsman 

1, Avenue du President Robert Schuman – BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

http://www.ombudsman.europa.eu/et/start.faces 

 

NB! Kaebuse esitamine ombudsmanile ei peata personalieeskirjade artikli 90 lõikes 2 ja artiklis 91 

sätestatud tähtaegu kaebuse esitamiseks või otsuse edasikaebamiseks Euroopa Kohtule Euroopa Liidu 

asutamislepingu artikli 270 alusel. Samuti tuletame meelde, et vastavalt Euroopa Ombudsmani 

ülesannete täitmist reguleerivate üldtingimuste artikli 2 lõikele 4 peavad Euroopa Ombudsmanile 

kaebuse esitamisele eelnema asjakohased haldusmenetlused asjaomastes institutsioonides ja asutustes. 

 

http://www.ombudsman.europa.eu/et/start.faces

