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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. taunib asjaolu, et komisjoni teatised seitsmenda raamprogrammi ja riskijagamisrahastu 
kohta võeti vastu liiga hilja, mille tõttu ei jäänud peaaegu üldse aega kohanduste 
tegemiseks;

2. rõhutab, et vahehindamise aruandes tuuakse esile puudujäägid, ning palub komisjonil 
nende kõrvaldamisega põhjalikult tegelda ja kiirendada vastavalt seitsmenda 
raamprogrammi rakendamist;

3. rõhutab, et seitsmenda raamprogrammi ning tulevaste raamprogrammide kavandamine ja 
rakendamine peab põhinema lihtsuse, stabiilsuse, õiguskindluse, järjepidevuse, tipptaseme 
ja usalduse põhimõtetel;

4. austab täielikult eelarvepädevate ja eelarve täitmise eest vastutavate institutsioonide õigusi 
ning kiidab heaks riskijagamisrahastu ja muud uuenduslikud rahastamisvahendid, mis 
suurendavad ELi eelarve mõju; rõhutab, et nende vahendite jaoks on vaja toimivaid 
rakendusmehhanisme; palub komisjonil parandada selliste peamiste sihtrühmade 
juurdepääsu nagu VKEd ja kõrgharidusasutused;

5. palub komisjonil uurida võimalusi, kuidas tugevdada sidemeid teadusasutuste ja 
tööstussektori vahel töökohtade loomise ja tootlikkuse suurendamise eesmärgil ning 
kasutada ära teadus- ja uurimistegevuse rahastamise kogu potentsiaal;

6. on veendunud, et lihtsustamine peaks olema üks teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi vahekokkuvõttest tulenevaid kõige tähtsamaid prioriteete; rõhutab 
vajadust lihtsustada haldustoiminguid, et edendada väiksemate organisatsioonide ja 
VKEde osalemist ja suurendada nende esitatud taotluste arvu;

7. rõhutab vajadust edasiste jõupingutuste järele teadustöö infrastruktuuri valdkonnas, 
millest oleks kasu nii VKEdele kui ka tööstussektorile;

8. rõhutab, et ELi teadusuuringute rahastamise poliitikas levinud riskidest hoidumise tava 
võib rahastamisest kõrvale jätta sellised kõrge riskiga teadusuuringute ideed, millel on 
kõige suurem potentsiaal läbimurdeks, ning soovitab seetõttu riskide ja ebaõnnestumiste 
suhtes tolerantsemat usaldusel põhinevat lähenemisviisi pelgalt tulemustel põhineva 
lähenemisviisi asemel, mis võib takistada innovaatilist teadustegevust;

9. kiidab heaks personalikuludele esitatavate tingimuste lihtsustamise ja palub komisjonil 
uurida täiendavaid lihtsustamismeetmeid, sealhulgas seoses taotlejate mitterahaliste 
sissemaksetega; kinnitab taas endale võetud kohustust lihtsustada veelgi ELi eelarve 
täitmise eeskirju, eelkõige seoses teadusuuringutele tehtavate kulutustega; palub 
komisjonil taotlemisprotsessi veelgi lihtsustada, sealhulgas pakkuda teadlastele abi 
partnerite leidmisel; palub komisjonil asetada vahetused ja koostöö eri programmide ja 
liikmesriikide vahel ning läbipaistvus oma eesmärkide hulgas esmatähtsale kohale;



PE458.822v02-00 4/5 AD\862931ET.doc

ET

10. soovitab abikõlblike kulude lihtsustatud tõlgendamist ja edasist täpsustamist; nõuab 
täpsemat, järjepidevamat ja läbipaistvamat auditi tegemise korda;

11. palub komisjonil kiiresti lahendada varasemad juhtumid seoses käimasolevate 
kontrollidega ning tegutseda seejuures mõistvalt ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtteid järgides;

12. nõuab tungivalt, et komisjon ühtlustaks veelgi seitsmendat raamprogrammi Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, kuid säilitaks samas seitsmenda raamprogrammi 
rahastamise üldise taseme;

13. kinnitab veel kord, et kõik seitsmenda raamprogrammi parandused tuleks teha järgmist 
raamprogrammi silmas pidades.



AD\862931ET.doc 5/5 PE458.822v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 31.3.2011

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

24
2
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, 
Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel 
Fernandes, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sergej 
Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír 
Maňka, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László 
Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Peter Šťastný, Theodor 
Dumitru Stolojan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Ivo Vajgl


