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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.

Eriprogrammiga "Inimesed" stimuleeritakse inimesi alustama ja jätkama teadlaskarjääri, 
julgustatakse teadlasi jääma Euroopasse ning meelitatakse parimaid teadlasi Euroopasse.
Tegevus tugineb Marie Curie nimeliste meetmete pikaajalisele ja edukale kogemusele, 
vastates teadlaste koolituse, liikuvuse ja karjääri kujundamise vajadustele. Järjepidevus on 
siinkohal oluline, samas pööratakse suuremat tähelepanu järgmistele aspektidele:

! tugevam struktureeriv mõju, näiteks piirkondlike, siseriiklike ja rahvusvaheliste 
programmide kaasrahastamise kehtestamise kaudu meetme "Elukestev õpe ja karjääri 
kujundamine" puhul;

! Tööstuse osalemine: samal ajal kui säilitatakse Marie Curie nimeliste meetmete alt-
üles suunatud olemus, osutatakse suuremat tähelepanu koolitusele ja karjääri 
kujundamisele erinevates sektorites ja nende jaoks, eriti erasektoris. Seda tõhustatakse 
valdkondadevaheliste kogemuste stimuleerimisega tööstuse aktiivse osalemise kaudu 
kõikides meetmetes ning konkreetse kava kehtestamisega teadmiste vahetamiseks 
partnerlustes avaliku ja erasektori vahel, hõlmates eelkõige VKEsid;

! tugevdatakse rahvusvahelist mõõdet. Lisaks väljapoole suunatud stipendiumidele koos 
naasmise kohustusega, mille eesmärgiks on ELi teadlaste elukestvasse õppesse ja 
karjääri kujundamisse panustamine, laiendatakse rahvusvahelist koostööd veelgi 
kolmandate riikide teadlaste kaudu.

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.

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 teavitama eelarvepädevaid institutsioone 
regulaarselt eriprogrammide rakendamisest ja andma eelnevat teavet, kui ta kavatseb kalduda 
kõrvale üldeelarves esitatud kulude jaotusest.
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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
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.

  
1 ELT C 49, 28.2.2006, lk 37.
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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)

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