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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 "Võimekus" suurendatakse teadusuuringute ja uuendustegevuse võimekust 
kogu Euroopas. Programm on kombinatsioon varasemate raamprogrammide meetmete 
jätkamisest ja tugevdamisest ning lisaks sellele olulistest uuendustest.

Olulise uue elemendina nähakse ette strateegiline lähenemisviis uue teadusuuringute 
infrastruktuuri ülesehitamise toetamisele, mis täiendab jätkuvat toetust olemasoleva 
teadusuuringute infrastruktuuri optimaalsele kasutamisele. Uue infrastruktuuri ehitamise 
toetust rakendatakse kaheastmelise lähenemisviisi kaudu: ettevalmistav faas ja ülesehitamise 
faas. Tuginedes teadusuuringute infrastruktuure käsitleva Euroopa strateegiafoorumi (ESFRI) 
tööle seoses Euroopa teekaardi loomisega uue teadusuuringute infrastruktuuri jaoks, määrab 
komisjon kindlaks prioriteetsed projektid, millele on 7. raamprogrammi raames võimalik anda 
EÜ toetust. projektide puhul tegutseb komisjon hõlbustajana, hõlbustades eelkõige 
rahastamismehhanisme ülesehitamise faasi jaoks, sealhulgas juurdepääsu EIP laenudele 
riskijagamisrahastu kaudu. I lisas on esitatud ESFRI "võimaluste loetelu", mis hõlmab 
konkreetseid näiteid uutest suuremõõtmelistest teadusuuringute infrastruktuuridest, mida 
Euroopa teadusringkonnad järgmise kümne aasta jooksul vajavad. Kaks kava VKEde ning 
VKEde ühenduste huvides läbiviidavate teadusuuringute toetuseks viiakse ellu suurendatud 
eelarvega, et tulla vastu VKEde kasvavale vajadusele teadusuuringuid tellida.

Teadmiste piirkondade meetmed tuginevad edukale katsemeetmele. Eesmärk on võimaldada 
piirkondade riikidevahelistel võrgustikel kasutada täies ulatuses ära nende teadustöö tugevaid 
külgi, võimaldada neil omandada teadusuuringutest tulenevaid uusi teadmisi ning soodustada 
teadusklastrite tekkimist, mis seovad ülikoole, uurimiskeskusi, ettevõtjaid ja piirkondlikke 
ametiasutusi.

Oluline uus element on kogu teadusuuringute potentsiaali vallandamise meede ELi 
ühtluspiirkondades. Teadmistel põhineva majanduse ja ühiskonna elluviimine tugineb 
Euroopa teadusuuringute taseme tõstmisele, aga ka kõikjal ELis leiduva seni kasutamata 
kõrge teadustöö potentsiaali ärakasutamisele. Meetmed lubavad teadlaste palkamist teistest 
ELi riikidest, teadus-ja juhtivtöötajate lähetusi, hindamisvõimaluste organiseerimist ning 
uurimisseadmete hankimist ja arendamist. Sellised meetmed aitavad täiendada vajadusi ja 
võimalusi ühtluspiirkondades tekkivate ja olemasolevate pädevuskeskuste võimekuse 
tõstmiseks, mida on võimalik katta struktuurifondidest.

7. raamprogrammi oluline eesmärk on ehitada üles tugev ja ühtne rahvusvaheline teadus-ja 
tehnoloogiapoliitika ning meetmed "Võimekuse" programmis toetavad nimetatud 
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lähenemisviisi, eriti aidates identifitseerida koostöö prioriteete.

Poliitikavaldkondade ühtse arendamisega pannakse suuremat rõhku siseriikliku ja 
piirkondliku teaduspoliitika koordineerimisele kindla toetuskava kaudu, mis on suunatud 
liikmesriikide ja piirkondade riikidevahelistele poliitilise koostöö algatustele. Sellega 
tugevdatakse avatud koordineerimismeetodi rakendamist teaduspoliitika suhtes ning 
edendatakse kooskõlastatud või ühiseid algatusi riikide ja piirkondade rühmade vahel tugeva 
rahvusvahelise mõõtmega valdkondades.

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.

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
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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.

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 

  
1 ELT C 49, 28.2.2006, lk 37.
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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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