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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et ühise strateegilise raamistiku eesmärk on hõlmata kogu asjakohane ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine, mis praegu toimub seitsmenda 
raamprogrammi, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning ELi 
algatuste, näiteks EIT kaudu, lähtuvalt sidusatest eesmärkidest ja ühistest strateegilistest 
sihtidest;

2. on seisukohal, et struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond peaksid ELi teadus- ja 
innovatsioonifonde täiendama, kuid ei saa neid asendada, ning kuna nimetatud fondide 
põhieesmärgid on üksteisest erinevad, peaksid need jääma lahutatuks ka järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku jooksul; on ühtlasi seisukohal, et nende fondide vahelise 
sünergia loomine on väga oluline viis Euroopa lisandväärtuse tagamiseks; 

3. tunnustab komisjoni ettepanekuid innovaatiliste rahastamisvahendite kasutamise 
laiendamise kohta, et suurendada ELi eelarve mõju, austades samal ajal igati 
eelarvepädevate ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavate institutsioonide 
õigusi; palub komisjonil lihtsustada raamtingimusi ja esmaste sihtrühmade, näiteks 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (ja eriti loomisjärgus ja äsja loodud 
äriühingute), ülikoolide ja teaduskeskuste juurdepääsu rahastamisele; nõuab, et kogu 
ainult VKEdele suunatud tegevus peaks toimuma Euroopa Investeerimispanga rühma 
raames, tingimusel et see ei võta vahendeid ära seitsmendalt raamprogrammilt; nõuab 
niinimetatud sooduslaenude käsituse täiendavat hindamist; väljendab kahtlust iga 
laenulepingu üle, mis näeb ette võimaluse teisendada laen tagastamatuks abiks; palub 
komisjonil ja Euroopa Investeerimispangal rakendada riskijagamisrahastut (RSFF) kui 
teadus- ja innovatsiooniprojektide rahastamise ja konkurentsivõime parandamise keskset 
vahendit, et tagada Euroopas pikaajaline majanduskasv ja tööhõive;

4. rõhutab, et ELi teadusuuringute rahastamise poliitikale omane riskidest hoidumise tava 
jätaks rahastamisest kõrvale sellised kõrge riskiga teadusuuringute ideed, millel on kõige 
suurem potentsiaal läbimurdeks, ning pooldab seetõttu riskide ja ebaõnnestumiste suhtes 
tolerantsema, usaldusel põhineva lähenemisviisi eelistamist – muu hulgas auhindade 
kasutamist, asendamata seejuures asjakohaselt struktureeritud rahastamist – pelgalt 
tulemuspõhise lähenemisviisile, mis on vastuolus innovaatiliste teadusuuringute 
olemusega;

5. on veendunud, et uue programmiperioodi üks prioriteet peaks olema tegevuste 
horisontaalne lihtsustamine kõikides teadus- ja innovatsiooniprogrammides koos 
paindlikkust tagavate meetmetega, ning juhib tähelepanu tähtsatele lihtsustamist 
käsitlevatele otsustele, mida on vaja teha finantsmääruse praegu käimasoleva 
läbivaatamismenetluse raames sellistes küsimustes nagu eelrahastamise ja kulude 
toetuskõlblikkuse eeskirjade lihtsustamine ning teadusauhindade laiem kasutamine; 
rõhutab vajadust jätkata taotlusmenetluste ja kontrollimehhanismide lihtsustamist Euroopa 
teadus- ja innovatsiooniprogrammidest toetuse taotlejate huvides;
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6. palub komisjonil aidata luua tipptaseme saavutamiseks vajalikke tingimusi kõikidele 
potentsiaalsetele teadus- ja innovatsioonitegevuses osalejatele nendes liikmesriikides, 
mille osalusmäär seitsmendas raamprogrammis on väike, ning sel eesmärgil muu hulgas 
soodustada struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi tõhusamat ja paindlikumat kasutamist, 
sh fondidevahelise sünergia suurendamise viise; rõhutab koostööprojektide kaudu toimuva 
riikidevahelise koostöö tähtsust ja vajadust töötada välja konkreetsed meetmed 
tippkvaliteedi tugevdamiseks kogu Euroopas;

7. kinnitab oma seisukohta, et 2013. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistikuga seoses 
tuleks nende planeerimise järjepidevuse ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks kõik 
suuremahuliste projektide, näiteks ITERi ja Galileo tarbeks antavad rahalised vahendid 
kindlaks määrata kogu programmitöö perioodiks ja siduda eesmärkidega; usub, et kõiki 
ülemääraseid kulutusi tuleb rahastada eelarvepaindlikkust rakendades, mitte vahendeid 
muude programmide, näiteks teadus- ja innovatsiooni valdkonna programmide arvelt 
mujale paigutades;

8. toetab kindlalt ELi teadus- ja innovatsioonitegevuse aastaeelarvete edasist olulist 
suurendamist, kuna on leidnud kinnitust, et need valdkonnad annavad Euroopale suurt 
lisandväärtust, toetades majanduskriisist väljumist ja suurendades konkurentsivõimet; 
rõhutab, et nõukogu poolt vastu võetud ELi 2020. aasta tööhõive ja majanduskasvu 
strateegias tunnistatakse selgesõnaliselt vajadust täiendavate vahendite järele teaduse ja 
innovatsiooni rahastamiseks;

9. rõhutab, et veelgi rohkem tuleb soodustada seda, et ELi ja riikliku tasandi teadus- ja 
arendustegevuse rahastamine teineteist täiendaksid; nõuab sellega seoses paremat 
kooskõlastamist ELi ja riiklikul tasandil ulatuslikuma ühise kavandamise, ühiste 
kokkulepitud standardite ja kiiremate, paindlikumate ja lihtsamate kaasrahastamist 
võimaldavate rahastamisvahendite kaudu;

10. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles leppima viivitamatult kokku konkreetses 
tegevuskavas, selleks et saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärk viia teadus- ja 
arendustegevuse kulutused 3%-ni sisemajanduse koguproduktist (SKP); nõuab sellega 
seoses 3% eesmärgi täitmise iga-aastast hindamist ELi poolaasta raames ja osutab tohutule 
majanduslikule panusele, mida see eesmärk endas sisaldab, ulatudes ligikaudu 130 
miljardi euroni aastas nii ELi kui ka liikmesriikide eelarvete osas ja sellest kaks korda 
suurema summani erasektori osas; rõhutab sellega seoses, et avaliku ja erasektori 
partnerlus on oluline Euroopa teadusruumi ja juhtalgatuse „Innovatiivse liidu” eduka 
loomise seisukohalt.
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