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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 "Ideed" pakub üleeuroopalise mehhanismi selliste tõeliselt loominguliste 
teadlaste, inseneride ja õpetlaste toetamiseks, kelle uudishimu ja teadmistejanu tooks kõige 
tõenäolisemalt kaasa ettearvamatuid suurepäraseid avastusi, mis võivad muuta inimeste 
arusaamu.
Programmis "Ideed" võetakse kasutusele mõiste "eesliiniuuringud", mis kajastab uut 
arusaama alusuuringutest. Olles uute teadmiste loomise eesrinnas, on "eesliiniuuringud" 
olemuselt riskantne ettevõtmine, mis hõlmab teaduses, tehnoloogias ja tehnikas põhjapanevate 
edasiminekute poolt pürgimist, arvestamata valdkonna-ega riigipiire.

Programm järgib "uurijapõhist" lähenemisviisi, lubades teadlastel teha ettepanekuid omaenda 
teemade kohta. Toetust antakse üksikutele meeskondadele ning jäetakse osalejatele vabadus 
moodustada meeskond mis tahes teadlaste rühmast, kes on sobivad projektide läbiviimiseks, 
ühest või mitmest institutsioonist, ühest või mitmest riigist. Igal juhul peaks meeskondade 
moodustamine sõltuma teadusalasest pädevusest, mitte haldusnõuetest. Programmiga 
tagatakse eristumine siseriiklikest alusuuringute rahastamise meetmetest oma strateegiliste 
eesmärkide ja Euroopa mõõtme poolest.

Euroopa teadusnõukogu (ERC) loomine "Ideede" programmi rakendamiseks viitab uuele 
ajajärgule. Kehtestatakse kaks Euroopa teadusnõukogu struktuurilist võtmekomponenti,
sõltumatu teadusnõukogu ning konkreetne rakendamise struktuur, mis vastutavad programmi 
täitmise eest iga-aastases tööprogrammis ettenähtud viisil.
Teadusnõukogu mandaat hõlmab teadusalast strateegiat, järelevalvet ja kvaliteedikontrolli 
ning teabevahetust ja levitamist.

Komisjon võtab vastu tööprogrammi vastavalt teadusnõukogu esitatud ettepanekule. Kui 
komisjon ei saa tööprogrammi ettepaneku kohaselt vastu võtta, näiteks seetõttu, et 
tööprogramm ei vasta programmi eesmärkidele või ei ole vastavuses ühenduse õigusaktidega, 
peab komisjon oma põhjendused avaldama. See menetlus on kavandatud tagamaks, et 
Euroopa teadusnõukogu tegevust vastavalt sõltumatuse ja usaldusväärsuse põhimõtetele 
arvestatakse täielikult ja läbipaistvalt.

2. Arvamuse koostaja soovitused

Ühtsuse huvides esitab arvamuse koostaja ühesugused muudatusettepanekud kõigi seitsme 
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eriprogrammi jaoks.

Standardmuudatusettepanek osutab mitmeaastasele finantsraamistikule ning vajadusele 
pidada kinni rubriigi 1a ülemmäärast.

Järgmised muudatusettepanekud lähtuvad usaldusväärse finantsjuhtimise ning eriprogrammi 
raames rahastatavate meetmete tõhusa rakendamise ideest.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ühenduse poolt rahastatavate teadusuuringute 
finantsjärelevalve parandamiseks peaks komisjon teavitama eelarvepädevaid institutsioone 
regulaarselt eriprogrammide rakendamisest ja andma eelnevat teavet, 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 määrus

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

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

  
1 ELT C 49, 28.2.2006, lk 37.
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Muudatusettepanek 3
Artikli 2 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 2 esimene c lõik (uus)

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

Muudatusettepanek 5
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 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 
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vahendite kasutamise järelkontrolli.

Muudatusettepanek 6
Artikli 8 lõige 6 a (uus)

6 a. Hindamisaruanne sisaldab 
finantsjuhtimise usaldusväärsuse 
hinnangut. See sisaldab programmi eelarve 
haldamise ja majandamise tõhususe ja 
korrakohasuse hinnangut.
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