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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab teadus- ja arendustegevuse olulisust Euroopa Liidu peamiste probleemide 
lahendamisel, eriti ELi 2020. aasta strateegia raames; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika aitab suuresti kaasa teadus- ja arendustegevuse rahastamisele 
piirkondlikul tasandil;

2. tervitab komisjoni ettepanekuid, mille eesmärk on lihtsustada haldamisega seonduvaid 
formaalsusi pakkumiskutsete keerukate ja kulukate nõuete ning teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise osas, eelkõige järk-järgulist tulemuspõhise rahastamise 
kasutuselevõttu ja konkreetses projektis osalevatele inimestele ette nähtud 
kindlasummalist rahastamist; teeb ettepaneku vaadata uuesti läbi reegel, mille kohaselt 
ühe teema kohta peab olema üks projekt, ning ergutab looma paindlikumat altpoolt tulevat 
temaatilist lähenemisviisi, et kiirendada innovaatiliste ideede jõudmist rakendusetappi; 
rõhutab, et teadusuuringute olemusliku etteaimamatuse tõttu on väärtuslikud ka projektid, 
mille tulemused ei ole täpselt ette teada; märgib samuti, et auditeerimiseeskirju peaks 
tõlgendama üheselt, et teha selget vahet võimalikel eiramisjuhtudel ja tahtlikul pettusel;

3. väljendab rahulolu praegu Euroopa institutsioonides käiva aruteluga, mis käsitleb 
regionaalarengupoliitika lihtsustamise vajadust, et saavutada parem läbipaistvus, 
rahanduslikult nõrkade osaliste paremad osalemisvõimalused, suurem tõhusus ning 
tugevdada abisaajate jaoks õiguskindlust; on arvamusel, et kõnealuse protsessi käigus 
kujunevatest headest tavadest võib olla kasu teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi 
rakendamise lihtsustamisel;

4. rõhutab asjaolu, et abisaajate juurdepääs teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna 
projektidele eeldab suurt tehnilist suutlikkust ja põhjalikke teadmisi haldus- ja 
finantsmenetluste kohta, ning seetõttu on juurdepääs äärmiselt raske väikeste taotlejate 
jaoks, nagu VKEd ja äärealadel asuvad väikesed uurimisinstituudid; tuletab meelde, et 
Euroopa ettevõtjatest on 90% VKEd ning et tuleb tagada nende täielik ja tõhus osalemine 
teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi vahendite kasutamisel;

5. on arvamusel, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuse, teadusuuringute ja uuendustegevuse eri 
vahendeid tuleks tõhususe huvides rakendada integreeritult; toonitab, et tuleb püüda 
saavutada nimetatud vahendite koostoimimine ja kõrvaldada koostoimimise takistused, 
ühtlustades eelkõige auditeerimise ja kulude abikõlblikkuse hindamise eeskirju, et 
rakendamine oleks toetuse saajate jaoks lihtsam;

6. on arvamusel, et piirkondlik tasand sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see asub nn klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, suurettevõtetest, VKEdest ning piirkondlikest ja 
kohalikest ametiasutustest; märgib samuti, et teadusuuringute ja uuendustegevuse 
soodustamine piirkondlikul tasandil võib vähendada sotsiaalset ja piirkondlikku 
ebavõrdsust; ergutab siiski erinevaid tasandeid (piirkondlik, riigi ja liidu) oma 
jõupingutusi teadus- ja arendustegevuse Euroopa tasandil kavandamise raames paremini 
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kooskõlastama; rõhutab lisaks vajadust akadeemikute ja tööstuse vaheliste paremate 
sidemete järele; 

7. tuletab meelde, et teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi – nagu 
regionaalarengupoliitikagi – aluseks on partnerluse ja kaasrahastamise põhimõtted; 
rõhutab oma kohustust pidada kinni nimetatud hea halduse põhimõtetest ning nõuab nende 
järgimist vaatamata sellele, et majanduskriisi tõttu on avaliku sektori kulutused piiratud;

8. tuletab meelde, et teadusuuringute seitsmes raamprogramm keskendub suurtele 
projektidele, mis tõenäoliselt mõjutavad konkreetselt majandustegevust ja 
tootmisprogrammide uuendamist, kindlustavad tuleviku kõrge lisandväärtusega tootmisele 
ning sellest tulenevalt loovad töökohti ja parandavad Euroopa Liidu üleilmset 
konkurentsivõimet; juhib tähelepanu, et nii alus- kui rakendusuuringute valdkonna 
tipptasemel projektide elujõulisusel on positiivne mõju Euroopa Liidu kõikidele 
piirkondadele, olenemata nende teadustegevuse praegusest arengutasemest, eriti kui 
saavutatakse koostoime regionaalpoliitika assigneeringutega, ning see täiendab tõhusalt 
lähenemist, mis on ühtekuuluvuspoliitika vahenditega saavutatav esmaeesmärk, pidades 
silmas nii tasakaalustatud arengut kui konkurentsivõimet; märgib lisaks, et erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väiksematele projektidele, millel on tõenäoliselt samuti 
konkreetne mõju, tugevdades näiteks sidet uuendustegevuse ja sotsiaalse integratsiooni 
vahel;

9. palub komisjonil avaldada analüüs eri liikmesriikide seitsmendas raamprogrammis 
osalemise määra kohta;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja arendustegevuse 
potentsiaali seisukohast on probleem, millele tuleb lahendust otsida mitte ainult 
ühtekuuluvuspoliitika raames, vaid ka teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika abil;

11. on arvamusel, et tuleb ergutada kutsealast vahetust, ilma et soodustataks oskustööjõu 
väljavoolu EList mujale maailma ning ELi siseselt vaesematest liikmesriikidest 
rikkamatesse, sest see õõnestaks ELi ühtekuuluvuspoliitikat.
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