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LÜHISELGITUS

Uue finantsmääruse üldeesmärgid vastavad suuresti eesmärgile viia ellu ELi poliitikat,
järgides samal ajal usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet.
Finantsmäärusel ja selle rakenduseeskirjadel, samuti mitmeaastasel finantsraamistikul ja iga-
aastasel eelarvel on otsene mõju Euroopa teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsioonipoliitikale. Üks finantsmääruse põhieesmärke peaks olema saavutada abisaajate 
jaoks sobiv tasakaal finantsvastutuse põhimõtte ja paindlikkuse vahel.
Arvamuse koostaja tunneb seetõttu heameelt suuremate jõupingutuste üle, mida tehakse 
raamprogrammide eeskirjade halduslikuks ja rahanduslikuks lihtsustamiseks kogu 
programmide ja projektide elutsükli jooksul (kohaldamine, hindamine ning juhtimine) – see 
peaks andma osalistele suurt kasu. Teadusuuringud on ebakindel protsess, mis kätkeb endas 
teatavat riski, ning tulemuspõhise rahastamise tõttu võidakse teadusprojektide seas eelistada 
vähem riskantseid projekte ning turule orienteeritud uuringuid, mis takistaks ELi teadusliku 
tipptaseme ja eesliini teadusuuringute edendamisel.

Finantsmääruse liiga jäik tõlgendamine on viimastel aastatel toonud kahjuks kaasa riski 
vältimise kultuuri ja usaldamatuse teadusprogrammides osalejate vastu, mis on vähendanud 
teadustegevuse tulemuslikkust. Seda muret on väljendatud mitmes avalduses ja resolutsioonis, 
nt algatuse „Trust Researchers” avalduses ning parlamendi 11. novembri 2011. aasta 
resolutsioonis lihtsustamise kohta (2010/2079(INI)), ning kiiresti on vaja lihtsustada 
raamprogrammi ja teiste Euroopa rahastamisvahendite finants- ja haldussätteid.

Teadustegevuse rahastamine Euroopas peaks liikuma vastastikuse usalduse ja 
vastutustundliku partnerluse suunas ja olema osalejate riskide suhtes igas etapis tolerantne 
ning paindlikke ELi eeskirju tuleks kohaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele ja tavadele. 
Teaduse rahastamise hindamine peaks põhinema teadusuuringute iseloomul ning keskenduma 
tipptasemele, olulisusele ja mõjule.
Lihtsustamine

Raportöör kiidab heaks ettepanekud eeskirjade ja menetluste edasise lihtsustamise ja 
ühtlustamise kohta. Sellega seoses on oluline silmas pidada, et lihtsustamine ei ole eesmärk 
omaette, vaid pigem vahend ELi teadusele mõeldud vahendite atraktiivsuse ja kättesaadavuse 
tagamiseks ning lihtsustamismeetmed peaksid samuti pakkuma suuremat vigade vältimise 
potentsiaali. Arvamuse koostaja on nõus, et kontrolli- ja garantiinõudeid on vaja 
eelarvedistsipliini ja hea finantsjuhtimise kultuuri säilitamiseks, kuid teiselt poolt peaks 
selline halduskoormus olema proportsionaalsem asjaomaste finantsriskidega, võttes arvesse 
teatavate poliitikavaldkondade, nt teaduspoliitika iseärasusi.

Arvamuse koostaja rõhutab, et lihtsustamise huvides tuleks kaotada reegel, et ühekordsete 
maksete ja kindlasummaliste maksete kujul antava tegevustoetuse puhul peavad toetused järk-
järgult vähenema, ning palub komisjonil täpsustada kindlasummalisi makseid ja ühekordseid 
makseid käsitlevaid termineid ning hõlbustada nende maksete kasutamist. Arvamuse koostaja 
on seisukohal, et ühekordsed maksed ja kindlasummalised maksed peaksid olema erandlikud 
ning neid tuleks kasutada vabatahtlikkuse alusel ja ainult põhjendatud juhtudel.

Eelmaksetelt kogunenud intresse käsitlevad eeskirjad
Arvamuse koostaja toetab eelrahastamise intresside sissenõudmise kohustuse ning eraldi 
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intressi teeniva konto avamise kohustuse viivitamatut tühistamist. Nimetatud intressi 
sissenõudmisega kaasnev halduskoormus on ebaproportsionaalne taotletava eesmärgi suhtes 
ja mõistlikum oleks lubada taaskasutada intressi abisaaja hallatavates programmides. 
Toetused

Toetuste määratlust on vaja täpsustada ja halduskoormust vähendada. Toetuste haldamise 
parandamiseks ja menetluste lihtsustamiseks peaks toetusi olema võimalik anda kas 
institutsiooni otsusega või abisaajaga sõlmitud kirjaliku lepinguga.
Aktsepteeritav vigade esinemise risk

Teadus- ja uuendustegevus on oma olemuselt riskantne ning ELi tasandi teadus- ja 
innovatsioonipoliitika edukuse huvides on tingimata vaja kindlaks määrata aktsepteeritav 
vigade esinemise risk. Ettepanek võtta finantsmääruses kasutusele aktsepteeritava vigade 
esinemise riski mõiste on samm edasi, mis võib vähendada nii keerukust kui ka järelkontrolli, 
tagada nõuetekohase tasakaalu usaldusväärse finantsjuhtimise ja vajaliku kontrolli vahel ning 
viia finantsjuhtimise lihtsustamiseni. Lisaks sellele peab komisjon tagama, et võetakse kõik 
meetmed vigade esinemise riski vähendamiseks.
On väga tähtis on tagada, et osaluseeskirju tõlgendataks ja kohaldataks ühtselt ning et need 
peegeldaksid realistlikku suhtumist teadus- ja arendustegevusse. Arvamuse koostaja nõuab 
seetõttu vigade põhjalikku analüüsi ja nendest teavitamist ning võimalikke 
parandusmeetmeid. Arvamuse koostaja peab vajalikuks sätestada finantsmääruse tekstis 
selgem vigade määratlus.

Arvamuse koostaja on nõus, et auhindu käsitlevad sätted võivad olla finantsmääruses eraldi. 
Auhindade kasutamist tuleks ergutada, kuid mitte asjakohaselt korraldatud rahastamise 
asendajana.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

(4 a) Liidu teadusuuringute 
raamprogrammide eeskirju ja menetlusi 
oleks vaja lihtsustada ja ühtlustada, nagu 
on märgitud Euroopa Parlamendi 11. 
novembri 2010. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise kohta1 ning 
seitsmenda raamprogrammi 
vahehinnangu ekspertrühma 
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lõpparuandes, mis avaldati 12. novembril 
2010 otsuse nr 1982/2006/EÜ artikli 7 
lõike 2 kohaselt.
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi 11. novembri 2010. aasta resolutsioonis teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise lihtsustamise kohta (2010/2079(INI)) nõuti finantsmääruse 
eeskirjade ja menetluste lihtsustamist ja ühtlustamist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) täpsed, ühtsed ja läbipaistvad 
kontrollieeskirjad, mis austavad 
asjaosaliste õigusi;

Or. en

Selgitus

Parlament palus oma 11. novembri 2010. aasta raporti (teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise kohta) (2010/2079(INI)) lõikes 29 esitada täpsed, ühtsed ja 
läbipaistvad kontrollieeskirjad ning austada asjaosaliste õigusi ning need põhimõtted on 
eelarve täitmise sisekontrolli lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadusandja otsustab asjaomase 
eelarvevaldkonna puhul aktsepteeritava 
vigade esinemise riski üle vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 322 sätestatud menetlusele. 

Muudetud või uute kulutusi käsitlevate 
ettepanekute esitamisel peab komisjon 
riskijuhtimissüsteemi analüüsima, 
hindama ja vajadusel muutma. Komisjon 
hindab selge metoodika alusel ka vigade 
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Kõnealust otsust võetakse arvesse 
artikli 157 lõikega 2 ettenähtud iga-
aastase eelarvele heakskiidu andmise 
menetluse käigus.

esinemise ja kavandatud õigusakti sätete 
täitmata jätmise riski summa ja 
liikmesriigi kohta.

Or. en

Selgitus

Eelarvekomisjon on artiklis 29 esitanud uue teksti aktsepteeritava vigade esinemise riski 
kohta. See tekst võiks olla aktsepteeritava vigade esinemise riski mõiste aluseks, kuid lisaks 
sellele tuleks komisjoni ettepanekut põhjalikult analüüsida ja vajaduse korral muuta. 
Aktsepteeritava vigade esinemise riski mõiste ei piirdu ainult eeskirjade täitmata jätmisega, 
vaid peaks hõlmama ka olemuslikku riski, eriti teadusuuringute valdkonnas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aktsepteeritava vigade esinemise riski tase 
põhineb kontrollikulude ja -tulude 
analüüsil. Komisjoni taotluse korral 
annavad artikli 55 lõike 1 punktis b 
osutatud liikmesriigid, üksused ja isikud 
talle aru oma kontrollikulude ning 
eelarvest rahastatavate meetmete arvu ja 
mahu kohta.

Kui vigade esinemise või eeskirjade 
täitmata jätmise määr on programmi 
rakendamise jooksul püsivalt kõrgem kui 
kulutusi käsitlevas ettepanekus kindlaks 
määratud riskitase, tuvastab komisjon 
kontrollisüsteemide nõrkused, analüüsib 
võimalike parandusmeetmete kulu ja tulu 
ning võtab sobivad meetmed, nt lihtsustab 
kohaldatavaid sätteid, korraldab 
programmi ümber, tugevdab kontrolli või 
vajaduse korral lõpetab tegevuse.

Or. en

Selgitus

Püsivalt kõrge eeskirjade täitmata jätmise või vigade esinemise määr tuleks selgelt kindlaks 
määrata.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aktsepteeritava vigade esinemise riski 
taset jälgitakse tähelepanelikult ja 
kontrollitingimustes toimuvate suurte 
muutuste korral vaadatakse see läbi.

välja jäetud

Or. en


