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LÜHISELGITUS

1. Ettepaneku põhielemendid

Seitsmendas raamprogrammis osalemise eeskirjade ettepanek põhineb Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklitel 7 ja 10. Need eeskirjad määravad 
raamprogrammis osaleda soovivate juriidiliste isikute õigused ja kohustused ning kehtestavad 
osalemisest tuleneva töö tulemuste kasutamise ja levitamise põhimõtted.

Ettepanek koosneb neljast peatükist:

 sissejuhatavad sätted (teema, mõisted ja konfidentsiaalsus);

 kaudsetes meetmetes osalemine (osalemise miinimumtingimused, menetluslikud 
aspektid, sh minimaalne osalejate hulk, nende tegevuskoht, esitatud ettepanekute 
hindamine, rakendamine ja toetuslepingud, projektide ja programmide järelevalve, 
ühenduse rahaline toetus: abikõlblikkus ja toetuste vormid, kulude hüvitamise 
ülemmäärad, maksed, jaotamine, tagastamine ja garantiid);

 levitamist, kasutamist ja kasutusõigusi käsitlevad eeskirjad (omandiline kuuluvus, 
kaitse, avaldamine, levitamine ja kasutamine, taustteabe kasutamisõigused);

 termotuumaenergeetika alaste teadusuuringute valdkonna tegevustes osalemise 
erieeskirjad.

2. Arvamuse koostaja märkused

 On tähtis, et käesolev ettepanek on kooskõlas finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade ning uurimis- ja arendustegevusele antava riigiabi eeskirjade 
sätetega. Finantsmäärus on samasugune määrus nagu iga teine sektorit käsitlev määrus 
ning seetõttu on nad õiguslikult samal tasandil.

 Käesoleva raamprogrammi ajamahukat rahastamismenetlust tuleks igal võimalusel 
vältida. Vastavalt Euroopa Kontrollikoja eriaruandele nr 1/2004 viienda 
raamprogrammi (1998–2002) kaudsete teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
meetmete haldamise kohta kulub pärast seda, kui komisjon on dokumendid kätte 
saanud, lepingu allkirjastamiseni keskmiselt 263 kalendripäeva. See seab kahtluse alla 
ka aastasuse põhimõtte1. 

 Võimalusel tuleb vältida pikka eelrahastamist osalejate poolt. Eelkõige väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad ei tule sellega sageli toime.

Hädasti on vaja menetlust lihtsustada. Arvamuse koostaja teeb seetõttu ettepaneku luua 
taotluste esitamiseks andmebaas.

1 Vt töödokument nr 5 toetuse taotlemise menetluse ja finantsmääruse kohta seoses teadusuuringute kuuenda 
raamprogrammiga (Ingeborg Gräßle ja Borut Pahor, 2. juuni 2005, DT 569074). 
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Ettepanek võtta vastu määrus

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Komisjon peab rakendama 
seitsmendat raamprogrammi kooskõlas 
ühtse sisekontrolli raamistiku 
põhimõtetega.

Selgitus

Kontrollimine peaks toimuma ühiste standardite alusel ja koordineeritult, et vältida asjatut 
dubleerimist. Kontrollimise kogukulu peaks olema proportsionaalne tuluga, mida see nii 
rahalises kui ka poliitilises mõttes annab.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 15 a (uus) 

(15 a) Maksed sooritatakse võimalikult 
kiiresti, et osalejatepoolne eelrahastamine 
oleks minimaalne.

Selgitus

Kuna maksete sooritamiseks kulub kaua aega, mida tunnistab ka komisjon ise, on instituudid 
sageli sunnitud paljusid kuluartikleid projekti eelarvest eelrahastama. Eelkõige väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad ei saa endale sageli selliseid kulutusi lubada.

Muudatusettepanek 3
Artikli 13 sissejuhatav lõik

Komisjon ei avalda konkursikutseid 
järgneva osas:

Kooskõlas finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjadega ei avalda komisjon 
konkursikutseid järgneva osas:

Selgitus

On tähtis, et käesoleva ettepaneku sätted on kooskõlas finantsmäärusega.

1 ELT C 104, 3.5.2006, lk 21.
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Muudatusettepanek 4
Artikli 15 lõige 1 a (uus)

1 a. Juurdepääsu lihtsustamiseks 
rahastamisele kohaldatakse nõutavate 
dokumentide suhtes proportsionaalsuse 
põhimõtet ja luuakse taotluste esitamiseks 
andmebaas.

Selgitus

Meetodeid ja menetlust tuleb lihtsustada, et suurendada valikumenetluse läbipaistvust ning 
hõlbustada juurdepääsu programmile. 

Muudatusettepanek 5
Artikli 15 lõige 1 b (uus)

1 b. Komisjon võtab asjakohased meetmed 
tagamaks, et kõiki seitsmenda 
raamprogrammi alusel rahastatavaid 
kaudseid meetmeid käsitlevaid andmeid 
säilitatakse ja töödeldakse integreeritud 
andmebaasides, kasutades ühist 
arvutisüsteemi.

Selgitus

Meetodeid ja menetlust tuleb lihtsustada, et suurendada valikumenetluse läbipaistvust ning 
hõlbustada juurdepääsu programmile.

Muudatusettepanek 6
Artikli 15 lõige 3 a (uus)

3 a. Komisjon lõpetab hindamis-, valiku- ja 
toetuse määramise menetluse mõistliku aja 
jooksul, mis on proportsionaalne 
asjaomaste summadega. Osalejaid 
teavitatakse ette kuupäevast, millal võib 
oodata otsust. 

Selgitus

Pikad menetlused seavad uurimisinstituutidele erinevaid piiranguid ja tekitavad neile tõsiseid 
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eelarveriske. Eelarve seisukohast on tagajärjeks väga pikk ettevalmistusmenetlus, mis seab 
kahtluse alla eelarve aastasuse põhimõtte.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
Topeltkontrollimise vältimiseks 
sertifitseerib komisjon eduka kontrollimise, 
mida kuni edaspidise teatamiseni peetakse 
piisavaks sama osaleja esitatud kõigi 
pakkumiste jaoks. Sel otstarbel loob 
komisjon ühtse kontrolli- ja 
sertifitseerimissüsteemi ning võtab vastu ja 
avaldab konkreetsed eeskirjad.

Selgitus

Muudatusettepanek tagab komisjonisisese ühtse lähenemise, mis aitab osalejatel vältida 
asjatut bürokraatiat ning aitab kiirendada välja valitud pakkumisi puudutavaid läbirääkimisi.
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