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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 innovatsiooni 

poliitikale. 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 edendamist. 

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 raamprogrammi ja teiste Euroopa 

rahastamisvahendite finants- ja haldussätete asjakohaseks lihtsustamiseks on pakiline vajadus. 

Teadusuuringute rahastamine Euroopas peaks liikuma vastastikuse usalduse ja 

vastutustundliku partnerluse suunas ja olema osalejate riskide suhtes igal etapil tolerantne, 

kusjuures paindlikke ELi eeskirju tuleks kohaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele ja 

tavadele. Teaduse rahastamise hindamisel tuleks lähtuda teadusuuringute iseloomust ning 

keskenduda tipptasemele, olulisusele ja mõjule. 

Lihtsustamine 

Raportöör kiidab heaks ettepanekud eeskirjade ja menetluste edasiseks lihtsustamiseks ja 

ühtlustamiseks. Sellega seoses on oluline silmas pidada, et lihtsustamine ei ole eesmärk 

omaette, vaid pigem vahend ELi teadusele mõeldud vahendite atraktiivsuse ja kättesaadavuse 

tagamiseks, samuti peaksid lihtsustamismeetmed suurendama vigade vältimise võimalusi. 

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, ning tuleks arvestada 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 eelmaksete intresside sissenõudmise kohustuse ning eraldi intressi 
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teeniva konto avamise kohustuse viivitamatut tühistamist. Nimetatud intressi sissenõudmisega 

kaasnev halduskoormus ei ole taotletava eesmärgi suhtes proportsionaalne ja tõhusam oleks 

lubada intressi taaskasutada abisaaja hallatavates programmides.  

Toetused 

Toetuste määratlust on vaja täpsustada ja vastavat halduskoormust vähendada. Toetuste 

haldamise parandamiseks ja menetluste lihtsustamiseks peaks toetusi olema võimalik anda 

kas institutsiooni otsuse või abisaajaga sõlmitud kirjaliku lepingu põhjal. 

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 aidata vähendada nii keerukust kui ka 

järelauditeid, tagada sobiva tasakaalu usaldusväärse finantsjuhtimise ja asjakohase kontrolli 

vahel ning viia finantsjuhtimise lihtsustamiseni. Lisaks peab komisjon tagama, et võetakse 

kõik meetmed vigade esinemise riski vähendamiseks. 

On väga tähtis on tagada, et osalemiseeskirju tõlgendataks ja kohaldataks ühtselt ning et need 

kajastaksid teadus- ja arendustegevuse tegelikkust. Arvamuse koostaja nõuab seetõttu vigade 

põhjalikku analüüsi ja nendest teavitamist ja võimalikke parandusmeetmeid, ning peab 

vajalikuks sätestada finantsmääruse tekstis selgemini vea mõiste. 

Arvamuse koostaja on nõus viima finantsmäärusesse eraldi auhindu käsitlevad sätted. 

Auhindade kasutamist tuleb ergutada, kuid need ei või asjakohaselt korraldatud rahastamist 

asendada. 

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 

tuleks veelgi lihtsustada ja ühtlustada, 

nagu märgitakse Euroopa Parlamendi 11. 

novembri 2010. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute raamprogrammide 

rakendamise lihtsustamise kohta1 ning 

seitsmenda raamprogrammi 
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vahehinnangu ekspertrühma 

lõpparuandes, mis avaldati 12. novembril 

2010 otsuse nr 1982/2006/EÜ artikli 7 

lõike 2 kohaselt. 

 ___________ 

 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0401. 

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 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Eelmaksetelt kogunenud intresse 

käsitlevaid eeskirju tuleks lihtsustada, sest 

need tekitavad ülemäärast halduskoormust 

nii Euroopa Liidu vahendite saajatele kui 

ka komisjoni talitustele ja põhjustavad 

komisjoni talituste ning ettevõtjate ja 

partnerite vahel arusaamatusi. Selleks et 

eeskirju eelkõige toetusesaajate jaoks 

lihtsustada ja viia need kooskõlla 

usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõttega, tuleks kaotada kohustus 

eelmaksetelt intresse arvestada ja need 

sisse nõuda. Siiski peaks olema võimalik 

lisada see kohustus 

delegeerimislepingusse, et eelmaksetelt 

kogunenud intresse saaks uuesti kasutusse 

võtta programmide jaoks, mille haldamine 

on delegeeritud, või et need intressid saaks 

sisse nõuda. 

(8) Eelmaksetelt kogunenud intresse 

käsitlevaid eeskirju tuleks lihtsustada, sest 

need tekitavad ülemäärast halduskoormust 

nii Euroopa Liidu vahendite saajatele kui 

ka komisjoni talitustele ja põhjustavad 

komisjoni talituste ning ettevõtjate ja 

partnerite vahel arusaamatusi. Selleks et 

eeskirju eelkõige toetusesaajate jaoks 

lihtsustada ja viia need kooskõlla 

usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõttega, tuleks viivitamatult kaotada 

kohustus eelmaksetelt intresse arvestada ja 

need sisse nõuda. Siiski peaks olema 

võimalik lisada see kohustus 

delegeerimislepingusse, et eelmaksetelt 

kogunenud intresse saaks uuesti kasutusse 

võtta programmide jaoks, mille haldamine 

on delegeeritud, või et need intressid saaks 

sisse nõuda. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Proportsionaalsuse põhimõttega 

seoses tuleks sätestada aktsepteeritava 

vigade esinemise riski mõiste, mida 

eelarvevahendite käsutaja kasutab 

riskianalüüsi tegemisel. Institutsioonidel 

peaks olema võimalik kalduda kõrvale 

üldisest 2 % olulisuse künnisest, mida 

kontrollikoda kasutab järelduste 

tegemiseks raamatupidamisarvestuse 

aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Lähtumine 

aktsepteeritava vigade esinemise riski 

ettenähtud tasemest võimaldab eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutaval institutsioonil komisjoni 

riskijuhtimise kvaliteeti asjakohasemalt 

hinnata. Euroopa Parlament ja nõukogu 

peaksid seega määrama iga 

poliitikavaldkonna puhul kindlaks 

aktsepteeritava vigade esinemise riski 

taseme, võttes arvesse kontrollikulusid ja -

tulusid. 

 

(16) Proportsionaalsuse põhimõttega 

seoses tuleks sätestada aktsepteeritava 

vigade esinemise riski mõiste, millega 

vähendatakse nii keerukust kui ka 

järelkontrolli ning tagatakse 

nõuetekohane tasakaal usaldusväärse 

finantsjuhtimise ja vajaliku kontrolli 

vahel ning mida eelarvevahendite käsutaja 

kasutab riskianalüüsi tegemisel. 

Institutsioonidel peaks olema võimalik 

kalduda kõrvale üldisest 2 % suurusest 

olulisuse künnisest, mida kontrollikoda 

kasutab järelduste tegemiseks 

raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 

tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta. Lähtumine aktsepteeritava vigade 

esinemise riski ettenähtud tasemest 

võimaldab eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise eest vastutaval institutsioonil 

komisjoni riskijuhtimise kvaliteeti 

asjakohasemalt hinnata. Euroopa 

Parlament ja nõukogu peaksid seega 

määrama iga poliitikavaldkonna puhul 

kindlaks aktsepteeritava vigade esinemise 

riski taseme, võttes arvesse 

kontrollikulusid ja -tulusid. Ülimalt tähtis 

on tagada, et õiguslikult siduvaid eeskirju 

aktsepteeritava vigade esinemise riski 

kohta tõlgendataks ja kohaldataks ühtselt, 

et vähendada nimetatud riski määra. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) Ühekordseid makseid ja 

kindlamääralisi makseid tuleks kasutada 

vabatahtlikult ja üksnes vajaduse korral. 

Ühekordsete maksete ja kindlamääraliste 

maksete kohta kasutatavat terminoloogiat 
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tuleks täpsustada. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 b) Abikõlblike kulude mõistet tuleks 

täpsustada või mõistlikult defineerida, 

kuna see aitaks järgida kogumaksumuse 

põhimõtet, mis hõlmab otseseid ja 

kaudseid kulusid ning eel- ja 

järeluuringuid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 52 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (52 a) Finantseeskirjade rakendamisel 

teadusuuringute valdkonnas tekitab tõsist 

muret üldine suundumus tulemuspõhise 

rahastamise poole (mida õigustatakse 

peamiselt kindla vastutuse põhimõtetega), 

millel on negatiivne mõju teadustöö 

kvaliteedile ja iseloomule ning mis võib 

teadusuuringuid takistada ja mõjuda 

halvasti projektidele, millel kas ei ole 

mõõdetavaid eesmärke või siis ei mõõdeta 

neid vahetu kasulikkuse parameetritega. 

Tulemuspõhise rahastamise jätkamine 

võib edaspidi negatiivselt mõjutada 

projektide tulemuste või väljundite eel- ja 

järelhindamise tulemusi ning väljundi või 

tulemuse määratlemiseks vajalike 

kriteeriumide kindlaksmääramist. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 52 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (52 b) Teadusuuringute 

raamprogrammide juhtimise praegune 

süsteem ja tegevuspraktika on sageli 

liigselt kontrollikesksed, mille tulemuseks 

on vahendite raiskamine, väiksem osalus 

ja vähem köitvad uurimisvaldkonnad. 

Näib, et riskide suhtes nulltolerantsi 

ilmutav juhtimissüsteem põhjustab mitte 

riskide ohjamist, vaid nende vältimist. 

Seetõttu tuleks liidu personalieeskirjad 

läbi vaadata ja/või laiendada isikliku 

vastutuse tõlgendust ning rakendada 

muid vajalikke meetmeid (nt kindlustus 

või riskide jagamise süsteem). Lisaks 

peaks ühtse auditi põhimõte tagama, et 

lõpetatud projekte ei auditeeritaks mitu 

korda eri audiitorite poolt, et komisjon 

usaldaks esimese määratud sõltumatu 

audiitori arvamust ning et dokumendid 

esitataks vaid üks kord, olenemata sellest, 

kui palju auditeid teostatakse. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 52 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (52 c)Komisjoni ja OLAFi teostatava 

järelevalve ja finantskontrolli eesmärk 

peaks olema eelkõige avaliku sektori 

rahaliste vahendite kaitse ja 

pettustevastane võitlus, kusjuures tuleb 

selgelt eristada vigu ja pettusi. Seetõttu 

tuleb kõigis siduvates õigusdokumentides 

vea mõistet selgemini määratleda ja 

rakendada, nii et see hõlmaks ka vigade ja 

üksteisest erinevate tõlgenduste eristamise 

mehhanisme. Vigu ja nende parandamise 

meetmeid tuleks põhjalikult analüüsida ja 

nende kohta teavet anda. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 28 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon rakendab ühtse auditi 

põhimõtet ning võtab kasutusele reaalajas 

auditeerimise üheainsa üksuse poolt, 

kuna see võimaldab abi saajatel 

parandada süsteemsed vead ja esitada 

järgmisel aastal paremad kuluaruanded.  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) täpsed, ühtsed ja läbipaistvad 

kontrollieeskirjad seoses asjaosaliste 

õigustega; 

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, millega tagatakse auditeeritava organi õiguste austamine, 

ning need põhimõtted peavad olema eelarve täitmise sisekontrolli lahutamatu osa. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 28 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kehtestatakse vastamise kord, milles 

nähakse ette, et kui komisjon ei ole 

määratud tähtajaks abisaaja taotlusele 

reageerinud, loetakse taotlus komisjoni 

poolt kinnitatuks. 
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Muudatusettepanek  12 

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. 

Kõnealust otsust võetakse arvesse 

artikli 157 lõikega 2 ettenähtud iga-

aastase eelarvele heakskiidu andmise 

menetluse käigus. 

Muudetud või uute kulutusi käsitlevate 

ettepanekute esitamisel peab komisjon 

riskijuhtimissüsteemi analüüsima, 

hindama ja vajadusel muutma. Komisjon 

hindab selge metoodika alusel ka vigade 

esinemise ja kavandatud õigusakti sätete 

täitmata jätmise riski iga rahastamisallika 

ja iga liikmesriigi lõikes. 

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  13 

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 vastava tegevuse. 
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Selgitus 

Püsivalt kõrge eeskirjade täitmata jätmise või vigade esinemise määr tuleks selgelt kindlaks 

määrata. 

 

Muudatusettepanek  14 

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 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 29 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Aktsepteeritava vigade esinemise riski 

taset kohandatakse vastavalt konkreetse 

poliitikavaldkonna iseärasustele. Teadus- 

ja uuendustegevuse rahastamine tehakse 

kättesaadavamaks: selleks vähendatakse 

bürokraatlikku koormust ja kohandatakse 

aktsepteeritava vigade esinemise riski 

taset. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 29 – lõik 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon keskendub kontrollimisel kõrge 

riskitasemega kuludele. 

 

Muudatusettepanek  17 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 40 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) tulude ja kulude koondarvestus; a) tulude ja kulude koondarvestus, milles 

eristatakse jooksvat tegevust ja 

investeeringuid; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 57 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 55 lõike 1 punkti b alapunktis viii 

osutatud isikud võivad täita kõnealused 

kohustused järk-järgult. Nad võtavad vastu 

oma finantseeskirjad komisjoni eelneval 

nõusolekul. 

Artikli 55 lõike 1 punkti b alapunktis viii 

osutatud isikud võivad täita kõnealused 

kohustused järk-järgult. Nad võtavad vastu 

oma finantseeskirjad komisjoni eelneval 

nõusolekul. Need finantseeskirjad peavad 

olema kooskõlas kas Euroopa Liidu või 

riiklike standarditega (standardsed 

raamatupidamistavad), juhul kui viimased 

on kinnitanud pädev riigiasutus. 

 Õiguskindluse tagamiseks ei tohi 

rangemaid osalemiseeskirju kohaldada 

tagasiulatuvalt ja abisaajatelt ei või nõuda 

komisjoni poolt juba heaks kiidetud 

finantsaruannete ümbertegemist. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 75 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Kui tekib vaidlus eeskirjade ja 

menetluste tõlgendamise üle, võib 

pöörduda ajutise vahendaja poole, kes 

tagab eeskirjade ühetaolise tõlgendamise. 

Võlgnik võib korraldada sõltumatu 

vastuauditi. Eelarvevahendite käsutaja 

võib vaidluse lahendada ajutise vahendaja 
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 ET 

arvamusele tugineva kompromissiga. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 77 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Summade sissenõudmisel tasaarvestab 

peaarvepidaja Euroopa Liidu nõuded 

võlgnike samaväärsete nõuetega, mis 

viimastel on Euroopa Liidu suhtes ja mis 

on kindlad, kindlasummalised ja kuuluvad 

tasumisele. 

Summade sissenõudmisel tasaarvestab 

peaarvepidaja Euroopa Liidu nõuded 

võlgnike samaväärsete nõuetega, mis 

viimastel on Euroopa Liidu suhtes. 

Niisugused nõuded peavad olema kindlad, 

kindlasummalised ja tasumisele kuuluvad. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 116 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Sobiva toetuse vormi kindlaksmääramisel 

võetakse maksimaalselt arvesse toetuse 

võimaliku saaja huve ja 

raamatupidamismeetodeid, kui need 

vastavad rahvusvahelistele standarditele. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 116 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 116 a 

 Abikõlblike kulude määratlemine 

 Komisjon esitab abikõlblike kulude 

täiendava selgituse või mõistliku 

definitsiooni. 

 

Muudatusettepanek  23 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 116 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 116 b 

 Ajakulu registreerimise mehhanismide 

kasutamine 

 Ajakulu registreerimise mehhanismide 

kasutamine peab olema paindlik ning 

mõnes, näiteks teadus- ja uuendus-

tegevuse valdkonnas tuleb need kaotada. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 117 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) kindlamääraliste maksete ja/või 

ühekordsete maksete ning ühikuhindade 

standardiseeritud astmiku vormis toetuste 

suhtes, mille puhul kasum ei tulene 

üksikute ühikuhindade arvutamisest; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 117 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b b) väga väikeste toetuste suhtes; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 122 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Taotluse menetlemiseks on alates 

taotluse esitamisest aega kuni kuus kuud. 
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Kui see on toetuse sisu ja iseärasuste tõttu 

vajalik, võib seda tähtaega erandjuhul 

pikendada. Sellisel juhul antakse vastavas 

toetustaotluste esitamise kutses teada 

esialgne tähtaeg. Kui muudel põhjustel ei 

ole võimalik esialgsest tähtajast kinni 

pidada, osutab volitatud eelarvevahendite 

käsutaja sellele oma iga-aastases 

tegevusaruandes koos põhjuste ja 

parandusmeetmeid puudutavate 

ettepanekutega. Järgmises iga-aastases 

tegevusaruandes annab volitatud 

eelarvevahendite käsutaja aru 

parandusmeetmete tulemuslikkusest. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 128 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 128 Artikkel 128 

Määratlus Auhindade kohaldamisala 

Käesoleva määruse kohaldamisel 

käsitatakse auhinnana konkursi 

tulemusena antud rahalist toetust. 

Auhind on konkursi tulemusena tasuks 

antud rahaline toetus. Auhindade 

kasutamist tuleb ergutada, kuid need ei 

või asjakohaselt korraldatud rahastamist 

asendada. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 129 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Auhindu antakse artiklis 118 nimetatud 

tööprogrammi raames, mille kinnitab 

komisjon, ja nende suhtes kohaldatakse 

artikli 118 lõiget 2. 

2. Seetõttu antakse auhindu rakendusaasta 

alguses avaldatava tööprogrammi raames. 

Tööprogrammi täitmiseks avaldatakse 

konkursiteated. 

 

Muudatusettepanek  29 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 129 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Auhindu ei tohi anda ilma konkursita ja 

auhinna andmise kohta avaldatakse teade 

samamoodi nagu toetustaotluste esitamise 

kutse puhul. 

Auhindu ei tohi anda ilma konkursita ja 

auhindade andmise kohta avaldatakse 

teave igal aastal vastavalt artikli 31 

lõigetele 2 ja 3. 

Selgitus 

Artikli 129 lõike 2 muudatusettepanekud on kooskõlas eelarvekomisjoni raportööri 

muudatusettepanekuga 163. Arvestades aga auhindade eeldatavalt senisest ulatuslikumat 

kasutamist tulevases teadus- ja uuendustegevuse programmis, tuleb kehtestada kord 

programmist tulenevate intellektuaalomandi õiguste haldamise kriteeriumide osas, näiteks 

tervishoiu valdkonnas, kus uurimistulemused võiksid olla avalikkusele kättesaadavad, 

litsentsikohustuslikud või mõõduka hinnaga müüdavad. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Esimene osa – artikkel 152 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon esitab täpsemad, ühtsemad ja 

läbipaistvamad auditimenetluse eeskirjad, 

sealhulgas eeskirjad ja põhimõtted, 

millega tagatakse auditeeritava asutuse 

õiguste austamine, kõigi osapoolte 

ärakuulamine ning aruandlus auditite 

kulu ja kasulikkuse suhte kohta. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Teine osa – artikkel 167 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas 

esitab komisjon ettepaneku uuenduslike 

rahastamisvormide rakendamise, 

sealhulgas Euroopa Investeerimispanga 

laenude ulatuslikuma kasutamise kohta, 
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et maksimeerida ELi vahendite 

võimendavat mõju. 

Selgitus 

Kõiki ELi projekte ei pea rahastama toetuste kaudu. Paljudel juhtudel on muid uuenduslikke 

rahastamise vorme, milles toetused seotakse laenude ja projektivõlakirjadega. Siin tuleks 

arvesse võtta Euroopa Investeerimispanga vastavaid eriteadmisi. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Teine osa – artikkel 174 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Seoses teadus- ja uuendustegevuse 

programmidega esitab komisjon praeguse 

eelrahastamise asendamiseks või 

täiendamiseks ettepanekud eduka 

uuendustegevuse premeerimise süsteemi 

loomiseks. 

Selgitus 

Kui komisjon avaldab pakkumiskutse mingil konkreetsel teemal, et leida lahendusi ELi ees 

seisvatele suurtele ühiskondlikele probleemidele, peaks komisjonil olema võimalik tasustada 

neid isikuid, kes pakuvad kutse nõuetele vastavaid uuenduslikke lahendusi. See innustaks 

ettevõtjaid ja teadureid saavutama võimalikult häid tulemusi ja tagaks Euroopa teadus- ja 

uuendustegevuse rahastamisvahenditele maksimaalse lisandväärtuse. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Teine osa – artikkel 175 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 175 a 

 Keskmised personalikulud 

 1. Keskmiste personalikulude arvutamise 

meetodite kinnitamiseks kohaldatakse 

järgmisi kumulatiivseid kriteeriume: 

 a) keskmise personalikulu arvutamise 

meetodiks loetakse toetuse saaja 
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tavapärane kuluarvestuse meetod, mille 

toetuse saaja ise teatab; eriti kehtib see 

kuluüksuste põhiste meetodite suhtes; 

ning 

 b) metoodika aluseks on toetuse saaja 

kohustuslikus raamatupidamisarvestuses 

kajastatud tegelikud personalikulud ilma 

prognoosi või eelarvestuse elementideta. 

 2. Kui keskmiste personalikulude katmine 

toimub eelnimetatud kriteeriumite 

kohaselt, ei arvuta komisjon oma 

järelauditi käigus tegelikke 

individuaalseid personalikulusid. 
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