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LÜHISELGITUS

1. Ettepaneku põhielemendid

Ettepanek eriprogrammide kohta põhineb asutamislepingu XVIII jaotise artiklitel 163–173 
ning eriti artikli 166 lõikel 3, mis käsitleb raamprogrammi rakendamist eriprogrammide 
kaudu.

Komisjon kavatseb luua rakendusasutuse, kellele usaldatakse teatavad eriprogrammide 
"Koostöö", "Inimesed" ja "Võimekus" rakendamiseks vajalikud ülesanded. Seda 
lähenemisviisi kasutatakse ka eriprogrammi „Ideed" rakendamise puhul.

Eriprogramm "Koostöö" on kavandatud teaduse ja tehnoloogia võtmevaldkondades 
juhtpositsiooni saavutamiseks koostöö toetamisega ülikoolide, tööstuse, uuringukeskuste ja 
ametiasutuste vahel nii Euroopa Liidus kui ka ülejäänud maailmas. Varasemad 
raamprogrammid näitavad selliste meetmete mõju teadustöö restruktureerimisel Euroopas 
ning ressursside ühendamisel ja võimendamisel.

7. raamprogramm jaotab need mõjud laiemalt ning üheksa kavandatud teemat vastavad 
teadmiste ja tehnoloogia edusammudele peamistes valdkondades, kus teadusuuringute taset 
tuleks toetada ja tugevdada, et lahendada Euroopa sotsiaalseid, majanduslikke, tervishoiu-, 
keskkonna- ja tööstusalaseid väljakutseid.

Käesolevas eriprogrammis on olulised uuendused, mis nõuavad rakendamisel erilist 
arvestamist:

• ambitsioonikale üleeuroopalisele avaliku ja erasektori partnerlusvajadusele 
reageerimine, et kiirendada peamiste tehnoloogiate arengut ühiste 
tehnoloogiaalgatuste käivitamise kaudu;

• tõhusam lähenemine koordineerivatele siseriiklikele teadusuuringute programmidele 
(kava ERA-NET);

• algatused, mis käsitlevad intelligentset elukeskkonda, Läänemere teadusuuringuid ja 
metroloogiat (nn artikli 169 algatused);

• rahvusvaheline koostöö (poliitiliste dialoogide ja võrgustike kaudu partnerriikide eri 
piirkondadega);

• paindlik reageerimine uutele vajadustele ja ettenägematutele poliitilistele 
vajadustele.

2. Arvamuse koostaja soovitused

Ühtsuse huvides esitab arvamuse koostaja ühesugused muudatusettepanekud kõigi seitsme 
eriprogrammi jaoks.
Standardmuudatusettepanek osutab mitmeaastasele finantsraamistikule ning vajadusele
pidada kinni rubriigi 1a ülemmäärast.
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Järgmised muudatusettepanekud lähtuvad usaldusväärse finantsjuhtimise ning eriprogrammi 
raames rahastatavate meetmete tõhusa rakendamise ideest.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ühenduse rahastatavate teadusuuringute 
finantsjärelevalve parandamiseks peaks komisjon eelarvepädevaid institutsioone regulaarselt 
teavitama eriprogrammide rakendamisest ja eelnevalt teatama, kui ta kavatseb kalduda 
kõrvale üldeelarves esitatud kulude jaotusest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 1
Lõige 1 a (uus)

1 a. on seisukohal, et õigusloomealases ettepanekus toodud soovituslik lähtesumma peab 
olema kooskõlas uue mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) rubriigi 1 a 
ülemmääraga, ning rõhutab, et iga-aastane summa otsustatakse iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 38 sätetega;

Selgitus

Standardmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu otsus

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 esimene a lõik (uus)

Komisjon võtab kõik vajalikud meetmed, et 
kontrollida rahastatud meetmete tõhusat ja 
finantsmääruse sätete kohast rakendamist.

Muudatusettepanek 3

  
1 ELT C 49, 28.2.2006, lk 37.
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Artikli 3 esimene b lõik (uus)

Programmi halduskulud kokku, sealhulgas 
ameti sise- ja juhtimiskulud, peaksid olema 
proportsionaalsed asjaomases programmis 
ettenähtud ülesannetega ning sõltuvad 
eelarvepädevate ja 
õigusloomeinstitutsioonide otsusest.

Selgitus

Ametile eraldatud assigneeringud peaksid olema kooskõlas ameti loomise tegevusjuhendi ja 
nõukogu määruse nr 58/2003 (millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded) sätetega. Nii 
tagatakse programmi meetmete asjakohane rahastamine.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 esimene c lõik (uus)

Eelarveassigneeringuid kasutatakse 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
kohaselt ehk säästlikult, tõhusalt, mõjusalt, 
samuti proportsionaalselt.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a
Komisjon annab eelarvepädevatele 
institutsioonidele eelnevat teavet, kui ta 
kavatseb kalduda kõrvale iga-aastase 
eelarve märkustes ja lisas esitatud kulude 
jaotusest.

Selgitus

Nimetatud menetlus kehtestati parlamendi eelarvekomisjoni ja komisjoni vahel 1999. aasta 
oktoobris sõlmitud kokkuleppe tulemusena. Arvamuse koostaja on seisukohal, et menetlus 
peaks jääma kehtima, et parandada seitsmenda raamprogrammi eriprogrammide rahaliste 
vahendite kasutamise järelkontrolli.

Muudatusettepanek 6
Artikli 8 lõige 5 a (uus)
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5 a. Hindamisaruanne sisaldab 
finantsjuhtimise usaldusväärsuse 
hinnangut. See sisaldab programmi eelarve 
haldamise ja majandamise tõhususe ja 
korrakohasuse hinnangut.
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